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الوطن المكان الوحيد الذي ال يمكن طردك منه

االقتصادية  ــمــؤشــرات  ال تــؤكــد 
تعديالت  ــرار  إق ان  الكلية  والمالية 
لن   2018 ــدخــل  ال ضريبة  قــانــون 
خصوصا  الــعــامــة  المالية  يساعد 
العامة  الموازنة  قانون  مشروع  وان 
المستقلة  الوحدات  وموازنات  للدولة، 
للعام 2019 يتضمن عجزا بعد المنح 
مليون   900 يتجاوز  والمساعدات 
الى دين  الذي بدوره سيتحول  دينار، 
مليار   41 حاجز  متجاوزا  إضافي  عام 
نسبة   100% مــن  اعلى  وهــو  دوالر 
في  االجمالي  المحلي  الناتج  ــى  ال
بتاريخ  المنتهية  المالية  السنة  نهاية 

.31/12/2019
حكومة د.عمر الرزاز ومن المبررات 
القـــرار  طرحتها  الــتــي  الرئيسية 
تعديالت قانون ضريبة الدخل االخير، 
تحقيق العدالة وتوفير اموال إضافية 
مليون   280 بحوالي  تقدر  للخزينة 
ليس  الحقيقي  السبب  ان  اال  دينار، 
ماليا بحتا فالسبب االول هو إستجابة 
صندوق  قبل  من  شديدة  لمطالبات 
النقد الدولي حيث تعهدت حكومة د. 
من  سلسلة  بإتخاذ  النسور  اهلل  عبد 
برنامج  في  وردت  المالية  القرارات 
للسنوات  الممتد  المالي  التصحيح 

رفع  وشملت   ،2016/2019 الثالث 
اسعار الطاقة والمياه، وفرض ضريبة 
مبيعات على اكثر من 160 سلعة الى 
الى  %10 معظمها كانت معفاة  نسبة 
بنسب  الخبز  سعر  ورفــع   ،4% نسبة 
ترواحت من ) %66 الى %106 (، وكان 
القشة   2018 ضريبة  قانون  تعديل 
ودفعت  البعير،  ظهر  قصمت  التي 
شهر  في  الرابع  ــدوار  ال الى  الشباب 
احتجاجات  وأودت  الفائت،  رمضان 
د.هاني  ــوزارة  بـ الــبــالد  فــي  شاملة 

الملقي.
والمماطلة  التسويف  سياسات 
الحوارات مع كافة االطياف  ومسلسل 
والسياسية  ــاص  ــخ ال ــقــطــاع  ال  ..
في  اخفقت  كلها  والشعبية  والنيابية 
القانون،  بتعديالت  االردنيين  إقناع 
وعودها  د.الــرزاز عن  وعادت حكومة 
دفع  مما  االول  المربع  الــى  ــادت  وع
االحتجاج،  الــى  الــعــودة  باالردنيين 
االمن  مقولة  عن  الحكومة  وتخلت 
المحتجين،  حفيظة  اثار  مما  الناعم 
يرجحون  المراقبون  زال  ال  لذلك 
المزيد من االحتجاجات في ظل تزايد 
بتعرض  وتوقعات  المتراكم  الغالء 
تدبير  معاناة  من  لمزيد  المواطنين 
معيشتهم في االعوام المقبلة في ظل 

تباطوء النمو وإرتفاع البطالة والفقر.
بتحسن  المالية  وزارة  توقعات 
لم   2018 للعام  المالية  ــرادات  االيـ
حسابات  تــوافــق  لــم  حيث  تتحقق، 
الحقل لحسابات البيدر فقد إنخفضت 
الضرائب  زيادة  بالرغم من  االيرادات 
والرسوم، وإنخفاض النمو الى 1.9%، 

واالرجح ان تنخفض االيرادات المحلية 
في العام 2019، فاالسواق تتهيأ لمزيد 
بــدوره سيساهم  ــذي  ال الــركــود  من 
بخفض النمو من جهة ويقلص قدرة 
إستثمارات  إستقطاب  على  االقتصاد 

جديدة من جهة اخرى.
بيانا  قدمت  بدورها  عمان  بورصة 
عندما  الحكومة  توقعات  خالف  عمليا 
المتاجرة  على  دخل  ضريبة  فرضت 
باالسهم وخسرت االسهم في بورصة 
المليار  قرابة  اسبوعين  خالل  عمان 
دينار، وتم تسجيل خروج مستثمرين 
غير اردنيين من السوق وخلت اروقة 
ومن  المتعاملين،  من  عمان  بورصة 
صعبا   2019 العام  يكون  ان  المتوقع 
السنة  نهاية  ــي  وف ــوق،  ــس ال على 
المحافظ  ستمنى  الحالية  المالية 
ثقيلة  بخسائر  والمتوسطة  الكبيرة 
بتاريخ  ميزانياتها  في  ستظهر  يقينا 

.31/12/2018
الحكومة تتوقع نموا اسميا بنسبة 
) %4.8 الى %5 (، وبمعدل نمو حقيقي 
بنسبة %2.3، وهذا غير مؤكد في ظل 
واالقتصادية  االستثمارية  التحديات 
العام  فــي  المرتقبة  واالجتماعية 
المقبل، ويزيد من من الصورة القاتمة 
على  النواب  مجلس  تأثيرات  ضعف 
مع  والتساوق  الحكومية  السياسات 
على  تمادت  التي  الحكومة  سياسات 
سلع  من  المواطنين  عيش  اساسيات 

وخدمات.
المراقب الراصد والمحايد لما يجري 
على  واالقتصاد  المحلية  االسواق  في 
المستوى الكلي، يمكنه تسجيل إغالق 

1500 شركة من احجام مختلفة  نحو 
من  المئآت  وان  الحالي،  العام  خالل 
التجارية معروضة للبيع في  المحالت 
ظل عزوف المشترين تجنبا للوقوع في 
الخسائر، وان الفائض العقاري يضغط 
بدوره  الــذي  العقار  مستثمري  على 
وترتفع  البنوك  الى  يرحل  ان  مرشح 
الديون غير العاملة بما يخفض ارباح 

البنوك في عامي 2018/2019.
الرزاز  د.  اطلقها  التي  الوعود  اما 
جديدة  عمل  فرصة  الف   30 بتوفير 
تعهد  التي  السابقة  كالوعود  ستكون 
مجلس  ــام  ام الثقة  خطاب  في  بها 
تكاليف  إرتفاع  وان  السيما  النواب، 
االموال ) ارتفاع هياكل اسعار الفائدة 
قياسية  مستويات  الى  الدينار(  على 
االردنــي  المركزي  البنك  رفــع  حيث 
الدينار  ادوات  على  الفائدة  اسعار 
وان  العام،  بداية  منذ  مــرات  خمس 
الى  تنحى  النقدية  السياسة  توجهات 
المزيد من االرتفاع التي ستعقد االمور 
االستثمار  مناخ  وتضعف  االستثمارية 
اكبر  تباطوء  الــى  ليضاف  االردنـــي 

مرشح الى وصول القاع.
المرتقبة  الطبيعية  الــنــتــائــج 
لمجموعة التطورات االخيرة خصوصا 
اسعار  وارتفاع  الدخل  ضريبة  قانون 
اهمها  االرتكازية  والخدمات  السلع 
المنتجات النفطية والطاقة الكهربائية 
ستضرر  ــي  ــت ال الــطــبــقــة  إضــعــاف 
مــحــدودي  وكــذلــك  مــبــاشــر،  بشكل 
المضاعفات  بسبب  والفقراء  الدخل 
الجميع  ستطال  التي  االقتصادية 
وسيكون الفقراء االكثر معاناة في ظل 

اسعار  وارتفاع  العمل  فرص  نقص 
السلع والخدمات االساسية.

ستجد  ــراوة  ض االكثر  والتأثيرات 
لردم  محدودة  خيارات  امام  الحكومة 
فجوة التمويل منها االقتراض المحلي 
المالية  يرهق  ــذي  ال االجنبي  او  و/ 
 ) وخارجي  داخــي   ( عام  دين  بخدمة 
سنويا،  دوالر  مليار   1.8 يقارب  الذي 
والعودة الى فرض المزيد من الضرائب 
االيـــرادات  لــزيــادة  المواطنين  على 
سياسات  بعد  تقلصت  التي  المحلية 
السياسة  وتشدد  إنكماشية  مالية 
وسياساتها  الحكومة  وتعود  النقدية، 
االول،  المربع  الى  المحاسبية  المالية 

وستجد ان إمكانيات فرض المزيد من 
الضرائب صعب للغاية.

الحكومات  كبقية  د.الــرزاز  حكومة 
إقتصادية  حلوال  تقدم  لم  السابقة 
لكل  مالية خالفا  الى سياسات  ونحت 
الحالة  واصبحت  االقتصاد،  قوانين 
نفقات  ظل  في  مستعصية  االردنية 
والمجتمع،  االقتصاد  تثقل  مرتفعة 
وفقدان  االحباط  الى  العامة  وتدفع 
الثقة التي تدنت الى مستويات صعبة 
السياسات  ظل  في  تجاوزها  اليمكن 

الحكومية الحالية.

ان  عمان  بورصة  في  مستثمرون  اكد 
باالسهم  المتاجرة  على  ضريبة  فرض 
البعير،  ظهر  قصمت  التي  القشة  كانت 
ثقة  من  له  تبقى  ما  السوق  وافقدت 
عدة  منذ  يعاني  انه  ذلك  المستثمرين، 
وهذا  التداول،  عن  احجام  من  سنوات 
يتضح باحجام التعامالت الممكن وصفها 
التي وصلت  بالمتدنية، واسعار االسهم 
مستويات هي االقل مقارنة مع االعوام 
اهتمام رسمي  السابقة، في ظل غياب 
بالسوق المالي الذي يعد مرآة لالقتصاد 

الوطني.
عمان  بورصة  اروقــة  في   " جولة  وفي 
الوجوم  كان  تداول،  جلسات  عدة  خالل 
الموقف،  سيد  الــتــداول  عن  واالحــجــام 
المستثمرين  مــن  العديد  ــدى  اب فقد 
موضوع  مــن  خوفهم  والمتعاملين 
المتاجرة  على  المفروضة  الضريبة 
باالسهم، خاصة وان االستثمار باالسهم 

اصبح امر غير مجدي بحسب رأيهم.
الياسمين  لشركة  العام  المدير  ويــرى 
الحكومة  ان  وليد خضر  المالية  لألوراق 

ولعدة سنوات همشت دور بورصة عمان 
اي  تعرها  ولم  الوطني  االقتصاد  في 
اهتمام، كما ان البورصة تشهد منذ اكثر 
من سبعة اعوام هشاشة في التداوالت 
نظرا  االسهم  على  الطلب  في  وضعف 
و/او  تجنب  مع  خاصة  السيولة،  لشح 
تشدد البنوك في منح قروض لالستثمار 
في  االستثمار  وخــاصــة  ــام  ع بشكل 
االسهم و، االمر الذي اسهم بشكل كبير 

في انخفاض حاد باالسعار.
واضاف ان قرار الحكومة بفرض ضريبة 
باالسهم  المتاجرة  على  سنوية  دخل 
الذعر  من  حالة  واشاع  بلة،  الطينة  زاد 
والمستثمرين  المتعاملين  اوســاط  في 
الذين فضلوا البقاء جانبا وكان االحجام 
ادى  ما  العام،  المشهد  على  مسيطرا 
اواخر  للسوق  العام  المؤشر  انهيار  الى 
نحو  التوجه  ان  اال  الماضي،  االسبوع 
البحث في اقتراح معنيين في البورصة 
المتاجرة  بفرض ضريبة مقطوعة على 
في  طفيف  تحسن  الــى  ادى  باالسهم 
مستويات االسعار وعودة احجام التداول 

الى مستوياتها قبل االزمة االخيرة )وهي 
بين   ما  وتتراوح  حال  اية  على  متدنية 
4-3 مليون  دينار(، كل ذلك اسهم في 

عودة المؤشر العام الى االرتفاع.
و اكد المستثمر محمد قمحية  انه بالرغم 
الكبيرة  الصناديق  بعض  تركيز  من 
اسهمها  المدرجة  القيادية  االسهم  على 
اسعارها  مستويات  ان  اال  البورصة  في 
ظلت متدنية مقارنة مع ادائها السنوي، 
والصغيرة  المتوسطة  االسهم  وبقيت 
تعاني من قلة الطلب عليها وزيادة في 
منسوب العرض، فهي وصلت الى ادنى 
مستوياتها السعرية مقارنة مع االعوام 
هذا  استمرار  ان  الى  مشيرا  السابقة، 
متعمدا  يبدو  قد  الذي  واالهمال  الوضع 
سينتج  الهام  االقتصادي  الصرح  لهذا 
عنه استمرار في االداء السيئ للبورصة.

القانون  بــدء تطبيق  ومــع  انــه  ــاف  واض
بالنسبة  الحكم  سيكون  المقبل  العام 
وان  حتى  عمان،  لبورصة  العام  لــالداء 
كانت ضريبة مقطوعة كما تم اقتراحه 
والمستثمرين  المتعاملين  من  فالبعض 

على  سيبقى  مما  الــحــذر  سيفضلون 
مستوياتها  عند  الــتــداول  مــعــدالت 

المتدنية. 
المتعاملين  على  االثــر  يتوقف  ــم  ول
تجاوزه  بــل  ــراد،  ــ االف والمستثمرين 
الصناديق  لنشاط  ملموس  وبشكل 
في  والمتوسطة  الكبيرة  االستثمارية 
البورصة، وكان  هناك عزوف من قبلهم 
االجنبية  الصناديق  خاصة  الشراء،  عن 
االسبوع  خالل  تعامالتها  اتسمت  التي 

الماضي ببيع مكثف.
واكد اخرون اهمية تطمين المستثمرين 
ــة مــهــمــا اخــتــلــف حجم  ــورص ــب ــي ال ف
الى  تهدف  خطوة  فــي  استثمارهم، 
المالي،  السوق  تعافي  لبداية  الوصول 
من  حالة  بث  شأنه  من  االجـــراء  فهذا 
الطمأنينة والثقة التي سينتج عنها حتما 
تحسنا في اداء البورصة بشكل عام، كا 
اقترح البعض انشاء ما يسمى بصندوق 
الحكومة  تقوم  وان  المؤشر"،  "حماية 
جهة  من  ــراض  االق على  البنوك  بحث 
و/ القائمة  الصناديق  في  واالستثمار 

اوانشاء صناديق استثمار مشترك.
خاص  ايجابي  اجــراء  اي  ان  الى  ولفتوا 
عام  بشكل  مرتبطا  يبقى  بالبورصة 
الوطني  االقتصاد  تشجيع  موضوع  مع 
يمكن  ال  متصلة  حلقة  فهي  وتحفيزه، 

الفكاك منها.
رئيس  الفتاح  عبد  صقر  السيد  ويــرى 
مجلس إدارة شركة األسواق الناشئة أن 
الحل يتحقق من خالل عودة االستثمار 
بمحافظ  والمتمثل  للسوق  المؤسسي 

وصناديق  التأمين  وشــركــات  البنوك 
التمويل  إتاحة  إلى  باالضافة  التقاعد 
والشركات  المالية  األوراق  لمستثمري 
على  البنوك  وحــث  بالسوق  العاملة 
مشترك  استثمار  صناديق  تأسيس 
األوراق  قانون  تعديل  بعد  لعمالئها 
المالية وهذا كله عنوان أي بوادر تحسن 
ممكن أن يشهدها السوق واصفًا الحال 
اآلن بأنه مأساوي  وينذر بكارثة قادمة 

على بيئة االستثمار.

عندما ال تتوافق حسابات الحقل مع حسابات البيدر

في ظل شمول “ضريبة الدخل” للمتاجرين باالسهم

"ضريبة الدخل" يخفض االستثمارات  
ويعمق الركود

بورصة عمان تشهد انخفاضات متتالية في االسعار 
مترافقة مع تداوالت متدنية

للبيع  معروضة  المحال  ومئات  األردن  غادرت  شركة   1500
وسياسات حكومة الرزاز لم تأت بجديد

    - خالد الزبيدي 
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تأسست عام 1995

والدته،  طرف  من  العائلية  خلفيته  بحكم 
أنه  إال  بوصفه شيوعيًا،  نفسه  عنان  يقدم 
في الوقت نفسه يدفع بنفسه من الكرسي 
الخلفي ليغلق الراديو عندما يسمع اآلذان أو 
إقامة الصالة، ولطفل في السابعة من عمره 
فإنه يشهد تشكل البنية التحتية لشخصيته 
وهويته وهو األمر الذي أتابعه مليًا؛ أتابعه 

بهدوء وحذر ومتعة.
كثيرًا  يغضب  الفوز،  تحقيق  عنان  يحب 
في  يفكر  أن  يمكن  الهزيمة،  به  لحقت  إذا 
لم  ألنــه  بأكمله  ما  نشاط  من  االنسحاب 
يحقق المرتبة التي يسعى إليها، وال يتردد 
في إلقاء اللوم على المدربين أو المعلمين أو 
الزمالء ليبرر الهزيمة أو الخسارة، وينخرط 
ترضيات  تكلفني  عابرة  اكتئاب  نوبات  في 
من بنود لم أكن أعرفها في طفولتي، مثل 
غارقة  كريب  فطيرة  أو  فــروت،  الدراجون 
مواطن  كأي  وألنني  والنوتيال،  األوريو  في 
ويعيش  الوسطى  للطبقة  ينتمي  أردنــي 
واقع الهندسة االجتماعية في عمان فإنني 
من  حرمانه  عن  عنان  أعــوض  أن  ــاول  أح
مشاركته  خــالل  مــن  الــشــارع  فــي  اللعب 
وراء  يوميًا  ساعة  قضاء  ومنها  اهتمامته 
كرة  لعبة  في  نستغرقها  ستيشن  البالي 
فريق  ثمة  النسخ  من  واحــدة  وفي  القدم، 
أردني، كان عنان، الذي يحس بالرغبة في 
هزيمة  به  ألحق  ويتركني  يختاره،  الفوز 
مجانية ألنني أتخير البرازيل أو األرجنتين أو 
ايطاليا، وببساطة يفسر عنان اصراره على 
المنتخب األردني بأنه منتخبه وأن عليه أن 

ــواء  س ــه  ب يلعب 

حقق الفوز أو لحقت به الخسارة، أما في حالة 
أو باريس سان  الفرق فإنه يختار برشلونة 

جيرمان ليتأكد من الفوز. 
القضية محسومة لدى عنان، بأنه ال توجد 
قضية من األســاس، فهو أردنــي، يحب أن 
بعلم  تتزين  التي  القطنية  الفانلة  يرتدي 
ألقرانه  أردنــي  بأنه  ويعلن  والتاج،  األردن 
نقاش  أي  في  أو  مصر،  زيارة  لدى  الصغار 
لزيارتنا  القادمين  الضيوف  من  طفل  مع 
لم  فالقضية  ذلــك،  مع  ولكن  الخارج،  من 
فأنا  ــي،  ل بالنسبة  البساطة  بهذه  تكن 
اآلالف من  مئات  ومثل  األردن،  خارج  ولدت 
العربي  للخليج  أسرتي  سافرت  األردنيين 
من أجل الحصول على فرصة عمل أفضل، 
رئيس  يتزعمها  كان  التي  اإلمــارات  وفي 
عروبي، الشيخ زايد رحمه اهلل، كانت قضية 
تعريف نفسي مؤرقة بعض الشيء، فالثورة 
الفلسطينية لم تكن تلقت رصاصة الرحمة 
بعد، واالنتفاضة الفلسطينية جعلت التعبير 
الشيوع  من  عالية  درجة  على  الفلسطيني 
التميز والفخر، صحيح  مرتبطًا بمسحة من 
أن أسرتي كانت تحررت من قلق أن يخرج 
ابنها الوحيد ليطارد هوس الثورة كما حدث 
مع آالف من أبناء الفلسطينيين في الكويت، 
فرقة  حفالت  ــى  إل تذهب  بقيت  ولكنها 
ببعض  أمــي  وتتبرع  السنوية  العاشقين 
الثورة،  الذهب واألمــوال من أجل تلك  من 
بالفلسطيني،  تلقائيًا  ــى  أدع وكنت  بل 
من  المراهقين  ــزمــالء  ال علينا  ويطلق 
الجنسيات األخرى، مع السوريين واللبنانيين 

و)األردنيين( وصف الزلمات، ومفرده زلمة. 
صغيرة  فئة  نمثل  المجتمع  ذلك  داخل  كنا 
ممن استطاعوا أن يحتفظوا ببطاقة الجسور 
نسافر  أن  تستدعي  كانت  والتي  الصفراء، 
إلى بلدتنا في الضفة الغربية مرة كل ثالث 
سنوات، وإال فقدنا الحق في دخول فلسطين 
مرة أخرى، وفي وسط ذكريات قليلة متبقية 
من تلك المرحلة من العمر، تلسعني مشاهد 
الذاتي حيث كنت أخضع مع أمي  التفتيش 
مجندة  قبل  من  تعرية  لحفلة  وشقيقاتي 
اسرائيلية لتفتيشنا، األمر الذي جعل دخول 
البالد، على الرغم من الحفاوة والترحيب من 
أمرًا  قريتنا،  عن  يرحلوا  لم  الذين  األقارب 

مرتبطًا بكثير من المهانة واإلذالل.
ندخل  أنــنــا  وقتها  أعتقد  كنت 
ال  األردن،  من  محتاًل  ــزءًا  ج
ميكانيكية  سبب  أعــرف 
ــمــا ألن  ــرة، رب ــك ــف ال
عمومتي  ــاء  ــن أب
كانوا يدرسون 

المناهج 

األردنية، وكان الدينار األردني عملة شائعة 
التداول مثل الشيكل اإلسرائيلي، وقتها لم 
أكن مطاًل وال بأي صورة على جدلية مريرة 
 1974 الرباط  مؤتمر  في  بــدأت  وعاصفة 
وأخذت تتصاعد وصواًل إلى محطة قرار فك 
حياتي  أن  أعرف  أكن  ولم   ،1988 االرتباط 
تتغير عمليًا مع ذلك القرار بصورة بقيت غير 

مطٍل، وما زلت، على كل تفاصيلها. 
أن  قبل  الفيصلي  لنادي  مشجعًا  أصبحت 
يتطلب حسمًا من  الهوية  أن موضوع  أفكر 
عندما  أتت  ببساطة  والقصة  مختلف،  نوع 
نظم نادي الوحدات البطولة العربية لألندية 
1996، وكنت وقتها في سنة دراسية انتهت 
بفشل ذريع نتيجة عدم قدرتي على التأقلم 
مع األجواء في األردن، وعجزي عن فهمها، 
وما حدث ببساطة هو خروج نادي الوحدات 
من الدور األول، ووصول نادي الفيصلي إلى 
كانت  العلة  ألن  وبالطبع  النهائية  المباراة 
مع  واالندماج  استاد عمان  إلى  الذهاب  في 
تشجيع  فكان  المتحمسين،  المشجعين 
أي  عن  بعيدة  غرائزية  استجابة  الفيصلي 

تأزم في الهوية. 
أوراقــي  وتركت  ــي  أردن سفر  جــواز  حملت 
مصر،  في  للدراسة  وذهبت  الجامعة  لدى 
ألننا كنا نمتلك منزاًل في االسكندرية، ثم 
أنني كنت أكثر قدرة على التعامل مع البيئة 
أتلفظ  الغضب  حين  زلت  وما  السكندرية، 
بكلمات )اسكندرانية( صميمة، وفي مصر، 
األردن  عن  يعرفون  الناس  يكن  لم  حيث 
الملك  أن  هي  األولــى  معلومتين،  ســوى 
الحسين هو داهية من طراز رفيع، والثانية، 
هي أن البنك العربي مؤسسة أردنية، إال أن 
بين  التمييز  عن  البحث  في  مصريًا  الحاحًا 
ضغطًا  يمثل  كان  واألردنــي  الفلسطيني 
كبيرًا تجاهي، واألردن ليس طرفًا أصياًل في 
السؤال، فالمصريون تتوزع أهواؤهم تجاه 
فلسطين بين عشق مفرط وكراهية عمياء. 
تعني  كانت  فلسطيني،  أصل  من  أردنــي 

تفتح  كانت  أو  فلسطيني،  أنني 
في  االستيضاح  من  مزيدًا 
ضروريًا،  أعتبره  ال  موضوع 

إال أن الفضول الذي 
إلى  دفعني 

متابعة 
تاريخ 
الثورة 

الفلسطينية ومحطاتها المختلفة، باإلضافة 
بعد  الغربية  للضفة  محبطة  زيــارة  إلــى 
اتفاقيات أوسلو، دفعني إلى ترتيب الحقائق 

على النحو التالي: 
بداية، دخلت مصر بجواز سفر أردني، ودون 
احتجت إلجراءات مطولة  لكنت  الجواز  ذلك 
غير  المواقع  من  وغيرها  الدولة  أمن  في 

المستحب التعرف عليها في مصر. 
فك  مثل  ــرارًا  قـ وجــدت  أنني  ذلــك،  يلي 
أو  سياسي  منطق  ألي  مجافيًا  االرتــبــاط 
الملك حسين رحمه اهلل، كان  وأن  قانوني، 
يعمل في خضم نكايات ومزايدات ومناكفات 
العربي،  المستوى  على  مسبوقة  غير 
انتزعت  التي  الدولة  فعليًا  كــان  ــاألردن  ف
عسكري،  فعل  نتيجة  الغربية  الضفة  منها 
من  العديد  تتحمل  التي  الجهة  بقي  وأنــه 
وبعد  قبل  الغربية  الضفة  في  المسؤوليات 

قرار فك االرتباط. 
في درجة أقل من األهمية، لم أكن راضيًا عن 
الفلسطينيين،  للطلبة  الفصائلي  السلوك 
يختصر  الــذي  النفسي  التعويض  وعملية 
مجرد  في  كبرى  إنسانية  وطنية  قضية 
تنظيم يمكن أن يتشكل في سهرة أو جلسة 

أو حتى في حوار على قارعة الرصيف. 
قدمت نفسي أردنيًا، وكان لدي إصرار على 
األردن  أعــرف  أكــن  لم  أنني  صحيح  ذلــك، 
بصورة جيدة، ولكن تصوراتي كانت تعكس 
محطتي  أتخير  أن  علي  وكــان  قناعاتي، 
أن  المتوقع  من  كان  وبينما  لمصر،  التالية 
مرحلة  تعبر  كانت  حيث  لإلمارات  أرتحل 
نمو اقتصادي هائلة، وأنا أعرفها جيدًا فقد 
في  الصيفية  العطالت  إال  طفولتي  نشأت 
كنت  أنني  وأعتقد  الهادئة،  العين  مدينة 
القديمة  صداقاتي  استئناف  من  سأستفيد 
األردن  إلى  أعود  أن  قررت  أنني  إال  هناك، 
ألحسم صراع الهوية في داخلي، ربما الكلمة 

األردن،  إلى  أجيء  أن  قررت  المناسبة، هي 
أيًا يكن، اتخذت قراري وبدأت عالقة جديدة 
من الصفر تقريبًا أسعى لفهم كل التفاصيل 
تكن  لم  التي  الذاكرة  وأبني  على طريقتي 

في مكان ما. 
المكان  أنه  على  الوطن  أعرف  كنت  وقتها 
فقط  منه،  طــردك  يمكن  ال  الــذي  الوحيد 
يمكنهم أن يودعوك في السجن، وربما يعود 
ذلك لبعض الذكريات الطفولية حيث كانت 
الفلسطينيين،  تطرد  وآخر  وقت  بين  مصر 
بينما كانت اإلمارات تقوم بترحيل الوافدين 
الذين يرتكبون مخالفات قانونية، في األردن 
كنت أجد حائطًا أخيرًا، ليكن حائطًا مائاًل أو 
ينخره السوس، واجبي في النهاية أن أحافظ 

عليه. 
بالنسبة لفلسطين، المسألة تتعدى الواجب 
أو القناعة، أو حتى عالقة المواطنة القائمة 
القدر  والواجبات، فقد دفعني  الحقوق  على 
عمره  أفنى  لرجل  ثانيًا  وريثًا  أكــون  ألن 
هنا  أرض  قطعة  يقتني  أن  يحاول  وهــو 
في  أخالقية  قوة  يوجد  فال  هناك،  وأخــرى 
العالم يمكنها أن تدفعني للتنازل عن هذه 
لمهاجر  والتاريخ  التضحيات  وهذه  األرض، 
أتى من بولندا أو أوكرانيا، هذه مسألة مبدأ 
لم  ولكن  أكتافي،  على  أحملها  ومسؤولية 

تكن أبدًا مسألة ذاكرة أو هوية أـو وجود. 
األول، كما أسلفت  عنان محظوظ لسببين، 
فهو ال يشعر أصاًل بوجود هذه القضية، ولد 
خالصة،  أردنية  ذاكــرة  ويحمل  األردن  في 
ولن  للقراءة  ميال  غير  يبدو  ألنه  والثاني، 
التي  التنظيرات  من  كثير  لقراءة  يضطر 
أبو عودة ومصطفى حمارنة  يكتبها عدنان 

وآخرون.

   - سامح المحاريق

عنان المحظوظ في مواجهة أبو عودة والحمارنة
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األردن من دول الهامش الديمقراطي وليس لدينا وهم أن الحريات العامة وحق التجمع السلمي متجذرة.
ال أتذكر رئيسًا للوزراء امتلك الوالية العامة كما تصورها النخبة، ومهما امتلك الرئيس من قوة فإن المؤسسات 

السيادية تشاركه القرار.
غالبية الحكومات باعتقاد الشارع فاسدة وال تملك من إرادتها شيئًا.

هل االعتصام تظاهرة لعرض مطالب الناس وتظلماتهم أم موقف إلسقاط الحكومة واستعراض لقوة الشارع.

صفيح  على  يغلي  األردن  ــازال  مـ
اإلنقاذ  حكومة  ــت  ــازال وم ســاخــن، 
–إن  الـــرزاز  عمر  للدكتور  الوطني 
على  وتقف  مهددة  التسمية-  جازت 
الحافة بعد االحتجاجات الشعبية التي 
تخرج مساء كل خميس تحت شعارات 
مختلفة »معناش«، »مش ساكتين«.

االحــتــكــاك  بــعــد  ــة  ــ األزم وتتعمق 
من  المعتصمين  بين  واالشتباكات 
والــدرك من جهة  األمن  ورجال  جهة 
األمن  واستخدام  أسبوع،  قبل  أخرى 
لقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق 
المتظاهرين أو منع اختراقهم للطوق 
تقدمهم  ومنع  المفروض،  األمني 

لدار رئاسة الوزراء في الدوار الرابع.
وتزايد االحتقان بعد حملة االعتقاالت 
عن  ــراج  ــ واالفـ الـــحـــراك،  لنشطاء 
بعضهم بعد ضغوط شعبية، ووعود 
بالتدخل إلخالء  الحكومة  من رئيس 
سبيلهم، وبقاء آخرين رهن االعتقال 
إلى  بعضهم  تحويل  بل  والتوقيف، 

محكمة أمن الدولة.
األردن،  في  سيحدث  مــاذا  يعرف  ال 
وإلى أين يتجه مسار األحداث، وهل 
احتواء  على  قادرة  الحكومة  ستكون 
صيحات  ستسقطها  أم  المشهد 

المحتجين؟!
تدرك 

االحتجاجات  بقاء  أن  تمامًا  الحكومة 
يهدد  وتعددها  المطالب  وتصاعد 
استمرارها في دفة الحكم، وتعلم أنه 
البد من االستجابة لمطالبها وتنفيس 
سحب  إلى  بادرت  ولهذا  االحتقانات، 
قانون الجرائم االلكترونية ومراجعته 
ومحدودًا،  جزئيًا  كان  ولو  وتحسينه 
وأتبعت هذا األمر بالمضي في انجاز 
توجيهات  بعد  العام  العفو  قانون 
القادمة  األيــام  في  ويتوقع  ملكية، 
البرلمان قد حسم مشروع  أن يكون 
يمتص  واقعًا  وأصبح  العفو  قانون 

قلياًل من الغضب.
وتكللت  الخطوات  هــذه  وتزامنت 
عوني  للمتهم  الحكومة  باستالم 
وُضعت  أن  بعد  تركيا  مــن  مطيع 
»اإلشارة الحمراء« لمالحقته من قبل 
االنتربول، وهو ما دفع الرئيس الرزاز 
بعد جلبه لعمان للتذكير بقول الملك 
»سنكسر ظهر الفساد« والتأكيد بأن 
استمرار  إلى  مشيرًا  بقية،  للحديث 
الفساد  مكافحة  ــي  ف الــحــكــومــة 
رأس  على  األمــر  وهــذا  والفاسدين، 

مطالب »الحراكيين« في الشارع.
وسائل  على  ويبث  يكتب  ما  متابعة 
التواصل االجتماعي في األردن يجعل 
أكثر  واألمــور  تعقيدًا،  أكثر  الصورة 
بالعودة  يقضي  ربما  وهذا  التباسًا، 
والمسلمات  البديهيات  الستعراض 
بعض  وطرح  لألمور،  فهمنا  لتأطير 
مستتر  وغير  واضح  بشكل  الحقائق 
يطغى  والمنطق  العقل  صوت  لعل 

على التفكير وحركة الشارع.
دول  من  األردن  أن  األولــى  الحقيقة 
الهامش الديمقراطي، وهناك مساحة 
السياسية،  للحركة  وفضاء محدودان 

وليس لدينا وهم أو سذاجة بأن 

الحريات العامة وحق التجمع السلمي 
فإن  واستتباعًا  متجذرة،  والتعبير 
ومقارنتنا  بالخيال  والجنوح  االعتقاد 
والحقوق  الغربية  الــدول  أو  بفرنسا 
التي وصلوا إليها، مقاربات فيها ظلم 
مع  تنسجم  وال  خاطئة،  واسقاطات 

الواقع أو المسار التاريخي.
وإذا ما اقتنعنا بهذه الحقيقة فإن هذا 
أن تكون حركتنا بحدود  يعني حكمًا 
المتاحة،  والفرص  بالواقع،  معرفتنا 
نحصدها،  أن  يمكن  التي  والمطالب 
بأن  حقنا  عن  التخلي  يعني  ال  وهذا 
أو  الدستورية،  الحقوق  لكل  نصل 
الحقوق التي وقعنا وصادقنا عليها في 
المعاهدات الدولية، إنما المطلوب أن 
نضع أقدامنا على أرض ثابتة وصلبة 

حتى ال نتعثر ونقع ونحن نتحرك.
الحقيقة الثانية التي ال نتعاطى معها 
بواقعية هي قضية »الوالية العامة« 
لرؤساء الحكومات، وهذا يعني أردنيًا 
دون  يحكمون  ــوزراء  ــ ال ــاء  رؤسـ أن 
الملكي  الديون  من  وخاصة  تدخالت 
وتيرة  وتزايدت  األمنية،  واألجهزة 
هذا الكالم في عهد حكومة الدكتور 
الوضع  أفهم  وشخصيًا  ــرزاز،  ال عمر 
الــدســتــوري، وأعـــرف بــذات الوقت 
مع  اليومي  واالشتباك  المعطيات 

مؤسسات القرار في الدولة األردنية.
العمل  ــارس  ــ أم  1990 عـــام  مــنــذ 
أمانة  وبكل  األردن،  في  اإلعالمي 
امتلك  لــلــوزراء  رئــيــســًا  أتــذكــر  ال 
النخبة  جمهور  يصورها  كما  الوالية 
استحوذ  رئيسًا  أعرف  وال  والنشطاء، 
وحده على القرار في الدولة، بل كان 
في كل هذه السنوات تنازع وتداخل 

ال للدولة، حتى في اإلدارة العامة 

نقول تجاذبات أو صراعات.
للحكومات  بالطبع كان هناك رؤساء 
ــرض إرادتــهــم  أكــثــر قـــدرة على ف
ولكن  غيرهم،  من  أكثر  ورؤيتهم 
فإن  قوة،  من  الرئيس  امتلك  مهما 
الدولة  في  السيادية«  »المؤسسات 
تختلف  وأحيانًا  القرار،  في  تشاركه 

معه، وتعمل عكس توجهاته.
األمــر  بــهــذا  ــرزاز  ــ ال تذكير  ــهــذا  ول
من  قــادمــون  وكأننا  به  والمبالغة 
الفضاء، ولم نكن نعايش هذه الحالة 
تنظير  فيه  الماضية،  العقود  في 
ورؤية مثالية وتحميله وزر حالة كانت 
وستبقى، وشروط التغيير لها قواعد 

مختلفة، آخرها اسم رئيس الوزراء.
الناس  ثقة  تراجع  الثالثة  الحقيقة 
الــدولــة،  وبــمــؤســســات  بالحكومة 
وهو  عبثيًا،  وكالمًا  سرًا  ليس  وهذا 
التي  الــرأي  استطالعات  تكشفه  ما 
وهذا  مستقلة،  مؤسسات  تجريها 
يعمق األزمة، ويجعلها قابلة للتكرار 
الحكومات  فغالبية  واالستنساخ، 
باعتقاد  كــلــهــا-   نــقــول  ال  -حــتــى 
الشارع فاسدة، وذات الشيء ال تملك 
المعيار  ونفس  شيئًا،  إرادتــهــا  من 
يتقلدون  الذين  الوزراء  على  ينطبق 
االتهام  دائرة  تحت  فهم  المسؤولية 
هذا  ميديا،  السوشيال  في  والقصف 
الوضع المأساوي في »انعدام« الثقة 
سببه  بل  الشعب،  وزره  يتحمل  ال 
التجاوزات على مبادئ سيادة القانون، 
يجدوا  ولم  عايشوه  الــذي  والفساد 
والواسطة  القضبان،  وراء  فاسدين 
التي يروها  والمحسوبية والتنفيعات 
األمل  فقدوا  حتى  سرًا  وليس  جهارًا 

في اإلصالح.

وحتى القبض على عوني مطيع الذي 
كان مثار اهتمام الناس ألشهر طويلة 
مثاًل،  األردنيين  من  الكثير  يفرح  ال 
وال يعزز ثقتهم بحكومة الرزاز التي 
وإنما  ــراره،  ف بعد  بمالحقته  وعــدت 
يدفعها للتشكيك وإثارة األسئلة مثل 
)وأين شركاؤه؟!(، ويتفحصون أسماء 
المتهمين فال يجدون أسماء معروفة، 
في  شركاؤه  الكبار  )وأيــن  فيقولون 
حلقات  تنتهي  ال  وهكذا  الجريمة؟!(، 
جسور  من  تبقى  ما  وتحطيم  الشك 
بمؤسساته  المواطن  تربط  للثقة 

وحكومته.
نعود  الحقائق  هــذه  من  وانطالقا 
ومداها  االحتجاجات  واقــع  لتقييم 
السيناريوهات  ونــضــع  وأثــرهــا، 
المحتملة ونسأل أسئلة كاشفة مهمة 

في سياق الهدف الذي نريد تحقيقه؟
هو  هل  االعتصام،  من  نريد  مــاذا 
الناس  مطالب  لــعــرض  تــظــاهــرة 
وتظلماتهم، هل هو موقف سياسي 
ــادي واجــتــمــاعــي إلســقــاط  ــص ــت واق
قوة  استعراض  نريد  هل  الحكومة، 
بالمحددات  القبول  ورفض  الشارع 
القانون  انفاذ  جهات  تضعها  التي 
نحن  هـــل  ــي..  ــم ــل ــس ال لتجمعنا 
أجهزة  مــع  لالشتباك  مستعدون 
األمن من أجل التأكيد على الحق في 

الوصول لدار رئاسة الوزراء؟! 
أدرك  ألنني  األسئلة  هــذه  ــرض  أع
بوضوح أن مساحات الحركة لالحتجاج 
السلمي محدودة في بالدنا، وأن هناك 
خطوط حمر لن يسمح بتجاوزها، وأن 
هناك مسارات ال يقبل بالخروج عنها، 
فإن كان مكان االحتجاج المسموح به 
األردن  لمستشفى  المقابلة  الساحة 
فإن كسر الطوق األمني للتقدم فيه 

احتماالت ومخاطر االشتباك مع رجال 
األمن.

النوايا  ــوء  س افــتــراض  عــن  بعيدًا 
واألجندات الخارجية وشيطنة الحراك 
أؤيده وأراه  الذي أرفضه وال  الشعبي 
فإنني  وبــالــيــة،  مــكــررة  سمفونية 
ألكدت  المعتصمين  مكان  كنت  لو 
»ساحة  بمكان  سألتزم  أنني  للجميع 
التي  الشعارات  وسنضع  االحتجاج«، 
أو  اختالفات  تخلق  وال  الناس  توحد 

مبررات لتأجيج صراع اإلرادات.
أقدم  أنني  يعني  ال  الكالم  هذا  كل 
تبريرًا الستخدام القوة ضد المحتجين 
حتى لو لم يلتزموا بأوامر وتعليمات 
أمنية  ــراءات  إج ألي  فاللجوء  األمــن، 
تحدده وتحكمه بروتوكوالت ومعايير 
األمم  مبادئ  فهناك  دولية،  حقوقية 
جانب  من  القوة  الستخدام  المتحدة 
القانون،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين 
ومدونة السلوك للموظفين المكلفين 
األمم  عن  الصادرة  القانون  بإنفاذ 

المتحدة.
وعلى رأس هذه المبادئ والمعايير أن 
تفهم أجهزة إنفاذ القانون أن وجودها 
ودورها وواجبها حماية الناس وضمان 
اللجوء  وعدم  لهم،  العامة  السالمة 
شريطة  الضرورة  حالة  في  إال  للقوة 
تلجأ  أن  على  التناسب،  مبدأ  تطبيق 
وتحذيرهم  المحتجين  مع  للتفاوض 
المسيلة  الغاز  قنابل  استخدام  قبل 

للدموع على سبيل المثال.
إدراكنا  ولكن  عنها،  ندافع  حقوقنا 
في  القفز  وعدم  السياسي،  لواقعنا 
دون  تحقيقها  على  يساعدنا  الهواء 
غنى  في  المجتمع  مجانية  معارك 

عنها.
عن موقع قناة الحرة 

ماذا نريد من الحراك في األردن؟

    - نضال منصور
انتهت مؤخرا مناقشة تقرير األردن 
لحقوق  الشاملة  الدورية  للمراجعة 
اإلنسان لعام 2018 من قبل 98 دولة 
قدمت  اإلنــســان،  حقوق  مجلس  في 
مالحظاتها وتوصياتها لألردن، قدمت 
قبل  توصية،   226 ــدول  ال بموجبها 
ورفض  توصية،   131 منها  األردن 
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توصية.
ما هي هذه التوصيات؟ وكيف ينظر 
المجتمع المدني للموقف األردني منها؟ 
المدني  المجتمع  منظمات  كانت  ماذا 
يستعرض  التالي  مقاله  في  تتوقع؟. 
رياض  والمحامي  والحقوقي  الناشط 
نتائج  على  المالحظات  أبرز  الصبح، 
جنيف  أروقة  شهدتها  التي  المناقشة 
وما  الشاملة،  الدورية  المراجعة  خالل 

نتج عنها من توصيات.
ــت الــتــوصــيــات  ــل ــك ش  .1
المقبولة من قبل الحكومة ما نسبته 
الحكومة  قبول  فــي  مقارنة   ،58%
 ،73% نسبته  مــا   2013 لتوصيات 
في  موقفها  في  تراجعا  يعد  ما  وهو 
بحقوق  الخاصة  التوصيات  قبول 
الحكومة  موقف  صدر  وقد  اإلنسان، 
علما  التوصيات  صدور  بعد  مباشرة 
اإلنتظار حتى شهر  بإمكانها  كان  انه 
مارس 2019 والذي كان من المأمول 
والتشاور  للتباحث  اكبر  فرصة  اعطاء 
الحكومية  المؤسسات  مختلف  مــع 
ولكن  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
كان لسمة اإلستعجال ان كان الموقف 
مشجع  وغير  ضعيفا  التوصيات  من 

تجاهها.
من  كبيرة  نسبة  ــاءت  ج  .2
ومنضبط،  مباشر  بشكل  التوصيات 
من  افضل  بآخر  او  بشكل  وكــانــت 
 ،2013 لــعــام  المراجعة  تــوصــيــات 
منظمات  وتوصيات  لتقارير  ويحسب 
كانت  انها  األردنــي  المدني  المجتمع 
البارز  األثر  لها  دقيقة ومباشرة وكان 

في ذلك.
تركزت معظم التوصيات   .3
وتمكينها  المرأة  حقوق  قضايا  على 
تأكيد  المجاالت وبشكل خاص  بكافة 
لحق  ــة  ــي األردن الــمــرأة  منح  مطلب 
عقوبة  والــغــاء  ألبنائها،  الجنسية 
التوقيف  تخفيف  او  وانهاء  ــدام،  اإلع
الجناة على قضايا  اإلداري، ومحاسبة 
التعذيب  تعريف  ومواءمة  التعذيب 
النظر  اعــادة  الدولي،  القانون  حسب 
قانون  في  الكراهية  خطاب  بمشروع 
الحبس  وعــدم  اإللكترونية  الجرائم 
وحماية  والتعبير  الرأي  حرية  لقضايا 
المنظمات من التضييق عليها، حماية 
اإلتجار  ومكافحة  المهاجرين  العمال 

اإلتفاقيات  على  المصادقة  بالبشر، 
الــدولــيــة الــتــي لــم يــصــادق األردن 
البروتوكوالت  وخــاصــة  بعد  عليها 
العمال  واتفاقية  باإلتفاقيات  الملحقة 
حقوق  حماية  واتفاقية  المهاجرين 
القسري  اإلخــتــفــاء  مــن  ــاص  ــخ األش
من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وتمكين 

حقوقهم.
قضايا  ما  حد  الــى  خبت   .4
من  الــتــطــرف  ومجابهة  الالجئين 
مرد  ويبدو  والتوصيات،  المناقشات 
ذلك الى تراجع اهمية هذين الملفين 
الصراع  تراجع  على  بناًء  الدول  لتلك 
الدولي عليهما بعد التغييرات االخيرة 

في سوريا.
المتقدمة  الدول  اتسمت   .5
المنضبطة  بتوصياتها  عــمــومــا 
كبير  حــد  الــى  وعكست  والمباشرة 

مطالب المجتمع المدني األردني.
الدول  توصيات  اتسمت   .6
والثناء  والعامة  بالمجاملة  العربية 
والتركيز على  الحكومة  انجازات  على 
قضايا غير حساسة بالنسبة للحكومة 

األردنية.
الــتــي  ــات  ــي ــوص ــت ال ان   .7
قضايا  في  تركز  الحكومة  رفضتها 
زواج  منع  ــدام،  ــ اإلع عقوبة  الــغــاء 
القاصرات، المصادقة على اإلتفاقيات 
ــادق عليها  ــص ــم ي ل ــتــي  ال ــرى  ــ األخ
العمال  اتفاقية  تتناول  والتي  األردن، 
النقابي،  التنظيم  وحرية  المهاجرين، 
وازالة  بسيداو،  الملحق  وبروتوكول 
المساواة  ســيــداو،  على  التحفظات 
فــي الــحــقــوق فــي الــحــيــاة األســريــة 
النظر  واعــادة  والــرجــل،  المرأة  بين 
الكراهية في قانون  بموضوع خطاب 
التمييز  مجابهة  اإللكترونية،  الجرائم 
وتطوير   تــدريــب  و  اشكاله،  بكافة 
الحكومي  التنسيق  فريق  مــهــارات 
الوزارات  يمثل  الذي  اإلنسان  لحقوق 
الرسمية  والهيئات  والــمــؤســســات 
والحكومية واألمنية. والغريب ان يكون 
التي  توصيات  لهكذا  الحكومة  رفض 
تدعو الى الخطو نحو االمام في مجال 
حقوق اإلنسان، واألغرب تحفظها على 
توصية لدعم جهود المنسق الحكومي 
لحقوق اإلنسان وفريقه والتي قدمتها 
على  يدل  الذي  األمر  اإلمــارات!  دولة 
تلك  تقييم  في  واإلستعجال  التخبط 

التوصيات.
اما بالنسبة لوفد الحكومة األردنية 
وجهودها في إعداد التقرير ومناقشته 

فيمكن القول:
الحكومة  تقرير  اتسم   .1
المنجزات،  عــرض  على  باقتصاره 
درجا على نمط كتابة التقارير لآلليات 
التعاهدية والتي تتسم بكتابة التقدم 

تتضمن  ان  األجـــدر  ــان  وك المحرز، 
اشاراة جادة ومباشرة بشكل اكبر الى 

التحديات واإلنتهاكات.
األردنية  الحكومة  اجرت   .2
مؤسسات  مــع  ــاورات  ــش وم تنسيقا 
وسمها  يمكن  الــمــدنــي  المجتمع 
التجارب  بجميع  قياسا  األفضل  بأنها 
على  تقريرها  عرض  وتم  السابقة، 
مسبقا  المدني  المجتمع  مؤسسات 

وابدت األخيره مالحظاتها عليها.
تشكيلة  عــلــى  يــالحــظ   .3
الوفد الحكومي انه يتضمن مؤسسات 
الوفد  وتـــرأس  للحكومة،  متعددة 
اإلنسان  لحقوق  الحكومي  المنسق 
مؤشر على اهتمام الدولة بهكذا تقرير 
اهمية  من  الدولية  اآللية  لهذه  ولما 
لالردن على المستوى الدولي. اال انه 
كان من المأمول ان يمثل المجتمع من 
خالل مشاورات مع منظمات المجتمع 
وليس  تقاريرها  اعدت  التي  المدني 
تكتب  لم  مؤسسات  على  اقتصارها 

تقريرا او ضمن اي تحالفات.

على  المالحظات  ابـــراز  ويمكن 
المدني  المجتمع  مــؤســســات  دور 

ومشاركتها في هذه اآللية:
ــا  ــره ــاري ــق اتــســمــت ت  .1
بالشمول لكل قضايا حقوق اإلنسان، 
ومباشرة  دقيقة  توصيات  وتضمنت 
مهم  ــر  اث لذلك  ــان  وك ومنضبطة، 
مالحظة  مع  الــدول،  توصيات  على 
والدين  المعتقد  حرية  موضوع  ان 
في  لها  الكافي  باإلهتمام  يحظ  لم 

تقاريرها.
اختصاصات  تنوع   .2

المنظمات  ــات  ــام ــم ــت واه
تعنى  ــات  ــم ــظ ــن م مـــن 

المرأة  وحقوق  بالحريات 
اإلقتصادية  والحقوق 

واإلجتماعية 
والالجئين  والثقافية 
التعذيب  ومناهضة 

واألشخاص 
اإلعـــاقـــة  ذوي 
وغيرها،  والطفل 
ملفتة  ومشاركة 

لمبادرات شبابية.
عدد   .3

التي  المنظمات 
هو  ربما  شــاركــت 

تاريخ  فــي  األكــبــر 
مشاركات المنظمات 

اآلليات  في  االردنية 
وصلت  والتي  الدولية 

الى اكثر من 25 منظمة 
تحالف،  من  اكثر  وضمن 

وحضور واضح لها في جميع 

مراحل اآللية.
واإلعداد  الكبير  التنسيق   .4
لهذه  سنتين  مــن  اكثر  منذ  الجيد 
فيما  التنسيق  في  ســواء  المنظمات 
بينها او مشاوراتها وتنسيقها المستمر 
مع الحكومة ومع البعثات الدبلوماسية 
المتحدة في األردن،  ومنظمات األمم 
اإلنسان  حقوق  لواقع  برصدها  او 

لجميع مفاصل حقوق اإلنسان.

الوطني  المركز  مشاركة  وكانت 
ومستمرة  فاعلة  اإلنــســان  لحقوق 
واستقالليته  مشاركته  على  وحافظ 
وبحضور  الدولية  اآلليات  جميع  في 

المفوض العام لحقوق اإلنسان.
     ماذا بعد ؟

مجموعة  ضمن  اآللية  هــذه  تعد 
اإلنسان وهي  الدولية لحقوق  اآلليات 
وتقويم  لتقييم  مهمة  فرصة  تشكل 
اداء األردن في مجال حقوق اإلنسان، 
ولجعل هذه التوصيات لها مكانة في 

التنفيذ فإنني اوصي بما يلي:
1.ان تعيد الحكومة النظر بموقفها 
من التوصيات من قبل مجلس حقوق 
اإلنسان، ال سيما بعد تطور تلك اآللية 
علما  تحاط  الدولة  ان  اصبح  بحيث 
بما  عليها،  تحفظت  ان  بالتوصيات 

يعني ان موقفها السلبي 
التوصيات  من 

لن 

خالل  من  ممكن  وذلك  مفيدا،  يكون 
العمل على تنفيذ التوصيات برمتها.

بين  ــاورات  ــش ــم وال التنسيق   .2
المجتمع  مؤسسات  مــع  الحكومة 
المدني األردني في العمل على تنفيذ 
تلك التوصيات وذلك من خالل وضع 
خطة عمل فورية لتطبيق التوصيات، 
بالشراكة  تطبيقها  على  والعمل 
ولالسف  ذلــك  ان  اال  بينهما.  التامة 
سلبية  تداعيات  بسبب  يحصل  لم 
المدني  المجتمع  مع  الحكومة  لعالقة 
بعد المناقشة بجنيف، ويمكن تدارك 
العالقة  لتلك  النظر  بــإعــادة  ــك  ذل
الى  والنظر  ومهني،  بشكل مؤسسي 
كمؤسسات  المدني  المجتمع  دور 
تعزيز  على  العمل  هدفها  وطنية 
حقوق اإلنسان، وانها شريك فعلي ال 
يمكن تطوير منظومة حقوق اإلنسان 
وحرية  استقاللية  وضمان  بدونها، 

عمل تلك المنظمات.
وجميع  األردنــي  البرلمان  وضع   .3
صورة  في  الدولة  واجهزة  مؤسسات 
اجل  من  واهميتها  التوصيات  تلك 

تنفيذ هذه اإلستحقاقات.
قبل  من  متابعة  فريق  تشكيل   .4
لمتابعة  المدني  المجتمع  مؤسسات 
ووضع  للتوصيات،  الحكومة  تنفيذ 
مؤشرات لمدى التقدم او التراجع في 
تأييد  كسب  حمالت  وعمل  تنفيذها. 
والبرلمان وتوعية  الحكومة  تستهدف 

المجتمع بأهميتها. 
لمنظمات  اكبر  عــدد  انــدمــاج   .5
الرصد  عملية  في  المدني  المجتمع 
اآلليات  جميع  في  التقارير  وكتابة 

الدولية لحقوق اإلنسان القادمة.
الحكومة  اداراك  ينبغي  أخــيــرا، 
توصيات  لتنفيذ  اإلستحقاق  هذا  ان 
األمم المتحدة ليست عملية امالء 
وانما  دولية 

هي آلية دولية تخضع لها جميع دول 
لتطوير  حقيقية  فرصة  وانها  العالم، 
لبث  التام  واإلبتعاد  اإلنسان،  حقوق 
منظمات  مع  سلبي  توتر  ــواء  اج اي 
المنظمات  فهذه  المدني،  المجتمع 
ال تقل حرصا من اي جهة اخرى على 
في  ــان  ــس اإلن حــقــوق  واقـــع  تطوير 
التوصيات  هذه  ان  ومذكرين  األردن، 
لم تأت اال من رحم اإللتزامات الدولية 
على  مصادقته  بموجب  األردن  على 
رحم  ومن  اإلنسان،  حقوق  اتفاقيات 
تقييم الواقع الذي قامت به مؤسسات 
الى  تشير  الــتــي  الــمــدنــي  المجمع 
اإللتزامات بشكل  تجاه هذه  اخفاقات 
الحكومة  على  وان  ومــدروس،  علمي 
اعترافها  في  شفافية  اكثر  تكون  ان 

باإلخفاقات والتحديات.
فلسفة  الحكومة  لدى  تكون  وان 
واضحة وتوجه عملي نحو تنفيذ تلك 
ان  من  بــدءا  واإللتزامات  التوصيات 
تلك  بتطبيق  الوطني  القضاء  يقوم 
باألعتراف  اإلكتفاء  وعدم  اإللتزامات 
على  اإلتفاقيات  تلك  بسمو  نظريا"   "
بشكل  العمل  دون  الوطني  التشريع 
ممنهج بحيث يصبح اي قرار قضائي 
تلك  الــى  ابــتــداًء  يستند  ان  ينبغي 
اإلتفاقيات قبل النظر الى التشريعات 
بحاالت  اإلكتفاء  وليس  الوطنية، 
ــر اآلخــر ضــرورة  محدودة جــدا، واألم
مواءمة جميع اإلتفاقيات بالتشريعات 
توطين   " بمعنى  البرلمان  قبل  من 
ــادة  اع وايــضــا  اإلتــفــاقــيــات،  تلك   "
المؤسسات  بدور  جدي  بشكل  النظر 
تلك  تطبيق  في  والوطنية  الرسمية 
يكون  بشكل  والتوصيات  اإلتفاقيات 
قدرتها  في  وصريحة  جادة  والية  لها 
على تحويلها الى سياسات وممارسات 

عملية.

التوقيع على بروتوكول مناهضة التعذيب وإلغاء عقوبة اإلعدام ومنع زواج القاصرات أبرز ما رفضه األردن

جردة حساب بعد االستعراض الدوري 
الشامل لحقوق اإلنسان

حقوق  حول  العالم  لتوصيات  األردن  قبول  في  حاد  تراجع 
اإلنسان في المملكة

تقرير الحكومة عرض المنجرات وتجاهل التحديات واالنتهاكات
قضايا الالجئين ومجابهة التطرف تبرد على وقع التغييرات في 

سوريا
    - رياض صبح 
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الــســاحــة  تــشــغــل  مــهــمــة  دالالت 
سياسي  حزب  والدة  ألن  السياسية 
وال  كثيرا  تعني  تعد  لم  وترخيصه 
وفق  الحزب  يعقد  وقد  بجديد  تعد 
مؤتمرا  ــزاب  األحـ قــانــون  مقتضى 
قانون  يقضي  كما  للمؤسسين 
االحزاب وهذا ايضا لن يعني جديدا 
بعكس مؤتمر اشهار التحالف المدني 
في  الخوارزمي  كلية  في  عقد  الذي 
به  وشارك   2018 الثاني  كانون   20
اهتماما  وأثار  شخص  الف  من  أكثر 

واسعا وخلق حراكا وجدال مهما ! 
حينه  في  األمــريــن؟  بين  الفرق  ما 
سياسي  لمشروع  ــدعــوة  ال كــانــت 
المس طموح وآمال شرائح عريضة 
الثانية  الحالة  وفــي  المجتمع  في 
هناك عملية تنظيمة لعدد مخصص 
ان  الناس. هل نحن محكومون  من 
ينتهي كل مشروع – فكرة سياسية 
حزب   – تنظيمي  اطــار  الــى  كبيرة 
سياسي  يصطف الى جانب القائمة 
االحزاب  من  والمتعبة  المجدية  غير 
السياسية بال عمق شعبي وانتخابي 
حقيقي يتراخى عنه حتى المتابعين 
والمهتمين ثم تدريجيا حتى األعضاء 

المسجلون؟! 
الوطني«  »التيار  حزب  تجربة  لعل 
ومن قبله الحزب الوطني الدستوري 
ــن األحـــزاب  ــة م ــن الـــذي وحـــد دزي
خير  هي  التسعينات  في  الوسطية 
سياسية  فكرة  تراجع  على  مثال 
روح  بال  تنظيم   – حزب  الى  كبيرة 
 – اجتماعية   – سياسية  مكانة  وال 
لدى  مما  تقترب  أو  تماثل  انتخابية 
التيار االسالمي – حزب جبهة العمل 

االسالمي. 
ــزاب  أح عــن  فقط  نتحدث  ونــحــن 
ان  وبطموح  كبرى  بفكرة  بــدأت 
المجتمع  مــن  مهمة  حصة  تمثل 
بــدأت  التي  ــزاب  االحـ بقية  وليس 
لعدد  خــاص  كمشروع  واستمرت 
سياسية  فكرة  دون  االشخاص  من 
ان  ذلــك  من  نستنتج  هل  كبيرة؟ 
كل فكرة سياسية كبيرة لتيار يجب 
ألنها  حــزب  مشروع  عن  تبتعد  ان 
التجارب  الى ما رأيناه في  ستتحجم 
االجابة  عن  سنبحث  اليها؟  المشار 
اليسار  تجربة  وتحليل  مراجعة  عبر 
المدني  والتيار  الديمقراطي  والتيار 
المتوالية  التسميات  وفق   - واخيرا  
مقتضى  وفــق  نفسها  تطرح  التي 
ايصاله  المرغوب  االيحاء  أو  الحال 
عن هوية المشروع – التيار المدني 
الديمقراطي. ويمكن اختيار أو اضافة 
اية تسميات أخرى لكن نحن نتحدث 

عن الوسط – السياسي الفكري الذي 
يذهب من الوسط الى اليسار.

محاوالت توحيد اليسار 

كانت أول محاولة على جبهة اليسار 
اليجاد شكل من الوحدة هو مشروع 
»اتحاد اليسار« الذي كان مقترحا ان 
يضم أحزاب الديمقراطي االشتراكي 
بعد  لكن  الشعبية  والوحدة  وحشد 
شهور من المباحثات اتضح ان حشد 
والوحدة الشعبية فتحت نافذة لحوار 
نيّة  اي  دون  للفكرة  المتحمسين 
الحزب  واستنكف  لشيء  للوصول 
المشاركة  عــن  مبكرا  الشيوعي 
نتج عن هذا  ما  لكن  الحوارات،  في 
في  الوحدويون  أنشقاق  االكتشاف 
الشعبية  اعــضــاء  مــن  ــدد  وع حشد 
مع  ــوار  ــح ال لتوسيع  واتــجــاهــهــم 
العربي  الحزب  أبرزها  اخرى  اطراف 
الديمقراطي )مازن الساكت وآخرين( 
تحت شعار وحدة التيار الديمقراطي.

ولبعض  مستقلة  فعاليات  وشاركت 
الوقت حزب االرض العربية وعقدت 
شومان  مؤسسة  في  حاشدة  نــدوة 
مدانات  )عيسى  الموضوع  حــول 
ومازن الساكت وجميل النمري( وبعد 
ذلك  في  بما  الترتيبات  كل  انهاء 
مشروع البرنامج السياسي والنظام 
الحزب مؤتمرا  الداخي عقد مشروع 
موحدا وأخذ اسم الحزب الديمقراطي 
الوحدوي وحقق المشروع ضجة وبدا 
االطــراف من  تتمكن هذه  ان  غريبا 
االجتماع في حزب واحد لكن الحزب 
الداخلية  بترتيباته  كثيرا  انشغل 
والمنازعات السياسية حول المواقف 
كل  ــول  ح اتــخــاذهــا  يتوجب  الــتــي 
الناس  كــان  ولما  وكبيرة  صغيرة 
قادمون من مدارس سياسية وفكرية 
وتجارب مختلفة فقد اصبحت مسألة 
مصيرية من الذي يمر موقفه وعكس 
الحزب  لفكرة  ذلك مفاهيم مختلفة 
واآلراء  للمنابر  التعددي  الحزب  بين 
وانشق  الصارم  االنضباط  حزب  أو 
مشاركة  قضية  حول  أخيرا  الحزب 
)النائب  الحكومة  في  اعضاءه  احد 
وباالجمال  شنيكات(  د.مصطفى 
فإن مشروع حزب يجمع ويمثل التيار 
الديمقراطي انحسر الى حزب يمثل 

اعضاءه فقط. 
جرت محاولة انقاذية بتوسيع االطار 
ــة  وازن مستلقة  شخصيات  بضم 
احمد  رأسها  على  صيغة  أن  ــدا  وب
عرار  سليمان  والمرحوم   عبيدات 
مدانات  وعيسى  الساكت  ومـــازن 
في  رئيسا  قطبا  تشكل  ان  يمكن 
هناك  كــان  لكن  السياسية  الحياة 

الحزب  في  القوميون  وانشق  تردد 
عقد  الــذي  الــوحــدوي  الديمقراطي 
اليساريين  بأعضائه  الحقا  مؤتمرا 
واخذ اسم حزب اليسار الديمقراطي. 
ــن مــحــاوالت  ــم تــخــل الــســاحــة م ل
التيار  »وحدة  حلم   لتحقيق  جديدة 
الديمقراطي » والمشاركون في هذه 
الحوارات التي تحلم بإطار واسع هم 
كانوا  الذين  المستقلين  من  غالبا 
أو  أو محسوبين بشكل  اعضاء  يوما 
األيدلوجية  ــزاب  األح احد  على  آخر 
العدد  ولعل  واليسارية  القومية 
سابقون،  شيوعيون  هــم  األكــبــر 
وبالموازاة كان هؤالء يتداعون أو يتم 
دعوتهم لمبادرات تحت شعار »وحدة 
المستوى  على  أحيانا  الشيوعيين«  
االطباء  نقابة  )في  فقط   النقابي 
مثال( أو في المحافظات )الكرك مثال( 

أو على المستوى السياسي العام.
كانت  القومية  األحزاب  جبهة  وعلى 
»التيار  ــوحــدة  ل ــاوالت  ــح م هــنــاك 
القومي« يتحمس لها مستقلون أكثر 
آخرون  فيما ذهب  البعث  من حزبي 
ذات  جديدة  حزبية  تجارب  لتشكيل 
بالتحلق  يكتفون  أو  قومي  محتوى 
تاريخية  خلفية  على  كمجموعات 
مشتركة بعثية أو ناصرية وغالبا في 

اطار النقابات المهنية. 
فبعد  الحزبي  المستوى  على  أمــا 
طويلة  ولفترة  عربة  وادي  معاهدة 
أمتدت لعقد من العمل في اطار لجنة 
تنسيق األحزاب )االسالمية والقومية 
واليسارية( جاء الربيع العربي والثورة 
في سوريا لتقسم التنسيقية نهائيا 
االشتراكي  البعث  احــزاب  وتستقل 
سوريا   – العربي  والبعث  لعراق   -
وحشد والوحدة والشيوعي في لجنة 
واليسارية  القومية  األحزاب  تنسيق 
وهو اطار الصدار البيانات والمواقف 
االنشطة  فــي  ينعكس  وال  فقط 
حيث  االنتخابات  وخصوصا  الفعلية 
واذ  خاصة  بحسابات  كــل  يذهب 
يلتقون ففي اطار التيار العام لقائمة 
كثيرا  الذي  االسالمي  التيار  تواجه 
تحتية   بتحالفات  يخترقها  كان  ما 
تلك  تنجح  ولم  حزبية  أو  شخصية 
انشاء تجمع  اال عرضا في  األطــراف 
نقابي عريض يحتكم للديمقراطية 
النقابات كان يمكن  ان  الداخلية مع 
لوحدة  األول  المختبر  تشكل  ان 

»التيار الديمقراطي«.

التيار الوطني الديمقراطي

التنسيقية  مع االحباط من األشكال 
وميل  واليسارية  القومية  لألحزاب 
معينة  مرحلة  في  الشعبية  الوحدة 

االسالميين  مع  االنتخابي  للتحالف 
»الشيوعي«  مــع   »حــشــد«  ــادر  بـ
عدد  لــدعــوة  التقدمي«  و«البعث 
»التيار  النــشــاء  المستقلين  مــن 
في  وتــم  الديمقراطي«  الوطني 
اشهار  التأسيسية  للهيئة  اجتماع 
ونوقشت   2006 حزيران  في  التيار 
الى  تهدف  التي  التأسيس  »وثائق 
االردني  الديمقراطي  التيار  توحيد 
احزاب  عدة  من  والقومي  اليساري 
من  ومجموعات  ويسارية  قومية 
وبهدف  المستقلة«.  الشخصيات 
والبلدية  النيابية  االنتخابات  خوض 
في االردن من خالل قوائم مشتركة. 
لكن لم تتمكن من خوض االنتخابات 
للمجلس  االنتخابات  في  اال  بقائمة 
 2013 العام  مطلع  عشر  السابع 
مقعد   27 اعطى  الــذي  القانون  مع 
يحالفها  لم  لكن  الوطنية  للقوائم 
مقعد.  اي  على  الحصول  في  الحظ 
ابو  عبلة  القائمة  رأس  ان  مع  هذا 
في  فــازت  حشد  ــام  ع أمين  علبة 
)المجلس   2010 العام  انتخابات 
في  فــردي  بمقعد  عشر(  السادس 
فردية  بمقاعد  ــاز  ف بينما  عمان 
بمقعدين  الديمقراطي  اليسار  ايضا 
حدادين(  وبسام  النمري  )جميل 
بمقعد  سابقا  الشعبية  الوحدة  ومن 
سابقا  البعث  ومن  العوران(  )حــازم 
 ) الحباشنة  القادر  )د.عبد  بمقعد 
قمو(  )جمال  سابقا  الشيوعي  ومن 
التجمع  كتلة  الستة  هــؤالء  وشكل 
النواب  مجلس  في  الديمقراطي 
تعوض  ال  استثنائية  فرصة  وكانت 
امتدادا سياسيا  الكتلة  لتشكل هذه 
لكن  الديمقراطي«  »التيار  يوحد 
األحزاب  ان  ناهيك  ذلك  يحدث  لم 
المعنية لم تكن معنية بأي مشروع 
النيابي  ــهــم  ال ــقــي  وب تــوحــيــدي 
الربيع  الموقف وجاء  الشخصي سيد 
عمر  وكان  األضواء  ليخطف  العربي 
عام  حله  تــم  اذ  قصيرا  المجلس 

 .2012
بدأت   2013 العام  انتخابات  وخالل 
محاولة لتشكيل قائمة من شخصيات 
يفترض ان تمثل التيار الديمقراطي 
الذين  المعنيين  االشــخــاص  لكن 
يصلوا  لم  فردية  بصورة  تفاوضوا 
الترشح  من  وانسحبوا  نتيجة  الى 
الذي شكل  باستثناء محمد داوودية 
في  وتــم  الحظ  يحالفها  لم  قائمة 
كتلة  تشكيل  ايضا  المجلس  ذلك 
كانت  لكنها  الديمقراطي  التجمع 
ولم  منسجم  غير  واســعــا  خليطا 
وحــدة  مهمة  نفسها  على  تــطــرح 
التيار الديمقراطي ولم تترك اي اثر 

سياسي.

المحاوالت  تقريبا  توقفت  وبينما 
للتيار  ســيــاســي  اطـــار  لتشكيل 
الربيع  فترة  خــالل  الديمقراطي 
العربي عاد اعضاء من حزب اليسار 
الديمقراطي الذي لم يكيف أوضاعه 
تقل  ال  عضوية  امتالك  شــرط  مع 
الحزب عن 500 عضو لمحاولة احياء 
تيار اكثر تحديدا يضم من يحملون 
ثم  االجتماعي،  الديمقراطي  الفكر 
مــع تــواضــع االقــبــال مــن اشخاص 
السابقين  الحزبيين  غير  جــدد 
الحزب  باسم  حزب  ترخيص  قــرروا 
الديمقراطي االجتماعي منفتحا على 
تنضج  حين  أوســع  صيغة  تشكيل 

الظروف لذلك. 

قائمة »معًا« والتيار المدني

ــار  ــي ــت ــار وال ــس ــي ولـــم يــســتــفــد ال
النظام  من  عموما  الديمقراطي 
بالكامل  تحول  الــذي  االنتخابي 
في  للقوائم  النسبي  التمثيل  الى 
الثالثة  الدائرة  بإستثناء  المحافظات 

»معا«  قائمة  تشكلت  حيث  عمان 
وفازت  المدنية  الدولة  شعار  تحت 
السياسي  خطابها   وكان  بمقعدين. 
خطاب  مــع  تــصــادم  ــذي  ال المدني 
وأحدث  هويتها  ميز  قد  االسالميين 
حالة استقطاب قوية لم تحدث منذ 
التقدميون  والتف   89 عام  انتخابات 
القائمة  حول  عموما  والليبراليون 
القائمة  تكون  أن  فكرة  وظــهــرت 
يمثل  سياسي  لمشروع  مقدمة 

»التيار المدني«.
أنصار  وأحــد  السابق  الوزير  وكتب 
قائمة »معا« د.مروان المعشر معقبا 
أن« واحدة من أهم اإليجابيات التي 
أفرزتها االنتخابات النيابية األسبوع 
منظم  مدني  تيار  ظهور  الماضي 
استطاع أن ينجح في االنتخابات بناء 
المال  توظيف  دون  فكره  قوة  على 
جهات  مع  تحالفات  أية  أو  السياسي 
هذا  أثبت  كما  الدولة.  في  متنفذة 
التيار قدرته على حشد عدد كبير من 
الطاقات الشبابية التواقة لمن يقدم 
وجريئا.  واضحا  وبرنامجا  فكرا  لها 

األصوات  أعلى  القائمة حصدت  وأن 
الجائر  الحشد  كل  رغم  الدائرة  في 
الدين  ضد  أنها  وتصويرها  ضدها 

ومع اإللحادية واإلباحية.
وأضاف »لم يعد بإمكان أحد بعد اليوم 
تجاهل هذا التيار أو محاولة إقصائه 
هذا  على  يفرض  هــذا  إلغائه،  أو 
التيار المدني الديمقراطي مسؤولية 
هذا  القادمة.  المرحلة  في  كبيرة 
التيار خسر وجوها بارزة في البرلمان 
وجميل  حمارنة  مصطفى  خاصة 
النمري، ولكنني ال أبالغ أن أقول إن 
قاعدة الدولة المدنية الديمقراطية، 
والعدالة  المتساوية  المواطنة  دولة 
عودها  يقوى  أن  يمكن  ــان،  واألمـ
البدء  ويمكن  االنتخابات.  هذه  بعد 
عريض  وطني  مدني  تيار  بتشكيل 
العاصمة  في  الثالثة  الدائرة  يتعدى 

ليشمل الوطن«.

الدولة المدنية

المدني«  »التيار  تعبير  استخدام 

في  يضمر  كان  لما  توسيعا  يمثل 
وهو  الديمقراطي«  »التيار  تعبير 
بدأ يأخذ حيزا في الخطاب التقدمي 
التطرف  مع  المواجهة  سياق  في 
بالمنطقة  عصف  ــذي  ال ــاب  واالرهـ
فالمرحلة  األولويات  ترتيب  وأعــاد 
الرهيب  التدهور  هذا  تشهد  التي 
الجميع  نقل  والمفاهيم  األفكار  في 
الى خط الدفاع الثاني عن المفاهيم 
وقد  والــدولــة  للمجتمع  األساسية 
في تخصيص  األولوية  ظهرت هذه 
لجاللة  السادسة  النقاشية  الورقة 
الملك لموضوع الدولة المدنية وخلق 
صدمة  حتر  ناهض  الشهيد  اغتيال 
في  االصطفاف  فكرة  اعادت  واسعة 
المفاهيم  عن  دفاعا  واحــدة  جبهة 
الــتــعــايــش  لمجتمع  ــة  ــي ــاس االس
الشخصية  والــحــريــات  والتعددية 
المدنية  والمؤسسات  القانون  ودولة 
في  هــم  التقدميين  ان  شــك  وال 
المفاهيم  لهذه  المتحمسين  طليعة 
وقد احيت التحديات الروح الكفاحية 
يتقاسمونها  قضية  اجل  من  لديهم 

شعار  ويجمعها  ــرى  أخ ــاط  أوس مع 
ومفهوم الدولة المدنية. 

متابعة  معا  قائمة  أنــصــار  أراد 
»المشروع الوطني« لما اطلق عليه 
عن  وكتبت  المدنية  الــدولــة  تيار 
ذلك في مقال لي »هناك مناقشات 
لمشروع حزب موسع يتسم بالمرونة 
والتعددية يمثل كل الوسط التقدمي 
وعلمانيين  ليبراليين  يضم  الــذي 
يجمعهم  وعروبيين  واشتراكيين 
اإليمان بفكرة الدولة المدنية ومبادئ 
االجتماعية،  والعدالة  الديمقراطية 
للمشروع  قائمة  أحزاب  تنضم  وقد 
تحتمل  صيغة  باعتباره  الجديد 
من  الممتدة  المساحة  ضمن  التنوع 

اليسار الى الوسط.
 لكن منذ البداية ظهرت داخل انصار 
المشروع  حول  تباينات  معا  قائمة 
الرئيسية  المجموعة  تعبت  واذ 
اعتبروه  مما  المشروع  تحمل  التي 
»مماطلة«  النائب خالد رمضان التي 
أنتقلوا  فقد  لشهور  األمــر  عطلت 
لمحاورة  زيادين  قيس  النائب  مع 
االجتماعي  الديمقراطي  الــحــزب 
في  القدس  مركز  عقد  األثناء  في 
بمشاركة  ــدوة  ن  2016  /11  /26
»التيار  بعنوان  المهتمين  من  عدد 
األردن...  في  الديمقراطي  المدني 
وتــحــديــاتــه«  استنهاضه  فـــرص 
هذا  تمكين  في  »اإلســهــام  بهدف 
طريق«  »خريطة  بلورة  من  التيار 
واستنهاض  بــأدائــه  للنهوض  لــه 
روافــع  مــن  رافــعــة  باعتباره  دوره 
المملكة«  في  الديمقراطي  التحول 
عام  مدير  الرنتاوي  عريب  قال  كما 
في  الموقف  لخص  ــو  وه المركز 
تقديم الندوة قائال » إن االنتخابات 
وجــود  أظــهــرت  ــرة  ــي األخ النيابية 
المشهد  تتوزع  رئيسية  قوى  ثالث 
هي:  األردنـــي  الوطني  السياسي 
العشائرية،  والقوى  الدينية،  القوى 
الطموحات  ذوي  األعــمــال  ورجـــال 
ظهرت  بينما  والفردية،  الشخصية 
في  جديد  قطب  بــروز  إلــى  الحاجة 
الحياة السياسية األردنية، هو التيار 
إلى  الفتًا  الديمقراطي،   – المدني 
تيار  النجاح في »تظهير«  أن فرص 
كهذا تبدو اليوم أفضل من أي وقت 
الصعوبات  من  الرغم  على  مضى 
والعراقيل التي تعترض طريقه. وقد 
»معًا«  لقائمة  الالفت  الفوز  برهن 
الثالثة  الدائرة  مقاعد  من  باثنين 
الواضح  تبنيها  برغم  عمان،  في 
لشعارات الدولة المدنية والعلمانية، 
بناء »قطب« مدني–  النجاح في  أن 
ممكنة،  مهمة  تبدو  ديمقراطي، 
التنظيم  عناصر  لها  توفرت  ما  إذا 

والعمل الجماعي المشترك، وتغليب 
المصالح  على  العامة  المصلحة 
الضيقة لمكونات هذا التيار، وقال إن 
هناك تصورًا بأن التيار الديمقراطي 
يتألف من ثالثة مكونات، هي التيار 
العام،  بمعناه  الديمقراطي  المدني 
القومي  اليساري  المدني  والتيار 
سياسية  ــزاب  أح من  يتشكل  الــذي 
المحافظ  المدني  والتيار  مرخصة، 
مكوناته  ومن  اإلسالمية  بمرجعيته 
»زمزم« وشخصيات أخرى . لكن في 
النقاشات ظهرت العقليات المختلفة 
خالل  من  الفكرة  مع  التعامل  في 
األسئلة المتشككة مثل »من يدعى 
للمشروع ؟! وما هي المعايير ؟! وهل 
يكون مفتوحا لمن هب ودب ؟!  وما 
هو البرنامج وما هي اآللية .. الخ. انه 
استخدم سابقا  الذي  المنطق  نفس 
مرجعية  نفسه  ويــريــد  يــرى  ممن 
الحارس األمين للخط  انه  ويفترض 

الصحيح .. الخ.

حزب التحالف المدني 

قررت  القائمة  انصار  من  اغلبية  إن 
المدني  للتيار  حزب  لفكرة  المتابعة 
احيانا  صعبة  حوارات  في  واستمرت 
والعناصر  المجموعات  بعض  مع 
التي دعمت قائمة معا وكان للحزب 
دورا  االجــتــمــاعــي  الــديــمــقــراطــي 
لالندماج  استعداده  بإعالن  مشجعا 
انجاز  تــم  وحالما  الــمــشــروع.  فــي 
تم  نقطة   13 من  مــبــادىء  وثيقة 
التحضير الشهار المشروع تحت اسم 
صفحة  انشاء  وتم  المدني  التحالف 
االسم وشكل  فيس بوك تحت هذا 
الف  من  اكثر  بمشاركة  العام  اللقاء 
في  الــخــوارزمــي  كلية  في  شخص 
20 كانون الثاني 2018 عالمة نجاح 
التواصل  وسائل  في  وظهر  ــارزة  ب
من  للفكرة  واسع  تأييد  االجتماعي 
اوساط كثيرة سمتها العامة شبابية 
مدنية وعلمانية اضافة الى عدد وافر 
غادرت  التي  اليسارية  العناصر  من 
العمل الحزبي من زمان لكنها وجدت 

جاذبية في المشروع الجديد. 
اشهار  بعد  التالية  الخطوة  هي  ما 
الحوارات  كعنوان؟  المدني  التحالف 
واستبعدت  ضيق  نطاق  على  جرت 
فكرة العمل كحركة عامة دون اطار 
فكرة  وطــرحــت  ــزب(  )حـ تنظيمي 
الديمقراطي  الحزب  في  االندماج 
ايضا  استبعدت  لكنها  االجتماعي  
حــزب  لترخيص  الــتــوجــه  ــرر  ــق وت
المدني.  التحالف  حزب  بإسم  جديد 
في  المركزية  المجموعة  وأنهمكت 
هذا  التنظيمية.  الترتيبات  مناقشة 

بل  العشرات  كان  األثناء  في  بينما 
المشروع  تابعوا  الذين  من  المئات 
وتحمسوا له يتساءلون عن التباطوء 
والغياب ويخشون من تضييع اللحظة 
عملية  ان  والحال  الفتور.  وسيادة 
تقريبا  كامال  عاما  أخذت  الترخيص 
شخصيا  منه  حذرت  ما  بالذات  وهو 
أي ان تتحول عملية سياسية وطنية 
بإنشاء  تنتهي  تنظيمية  عملية  الى 
وحضورا  وحجما  نوعا  حزب يصطف 

الى جانب األحزاب األخرى؟

تحديات االنتخابات القادمة

التجربة  على  مبكرا  الحكم  زال  ما 
بعد  نهاياتها  الــى  تصل  لم  التي 
االنتخابات  أمام  يضيق  الوقت  لكن 
االمتحان  وهــي  القادمة  النيابية 
الديمقراطي  المدني  التيار  لمشروع 
ان يشكل حضورا انتخابيا شامال في 
كل البالد وواقع الحال ان ما يمكن ان 
يضمه هذا التيار هو اوسع كثيرا نوعا 
وكما و»تنويعا« من هيئة مؤسسي 
الحزب الجديد بل ان بعض األحزاب 
من  خرجت  أحــزاب  ومنها  األخــرى 
نحو  بقوة  واتجهت  االسالمي  التيار 
مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية 
ال يمكن افتراضهم خارج هذا التيار. 
واذا لم يكن ممكنا انشاء حزب يمثل 
مباشرة  التفكير  فيجب  التيار  هذا 
الناس  تجمع  مبتكرة  اخرى  بصيغة 
عنوان  تحت  التوحد  مــن  وتمكن 
مشترك لالنتخابات النيابية القادمة 
وفرز  للتوافق  مبتكرة  بآلية  معززة 

المرشحين. 
سمة  هو  واالخــتــالف  التنوع  قبول 
حيث  البرامجية،  الحديثة  األحــزاب 
واتجاهات  آراء  تتواجد  أن  يمكن 
تختلف وتتصارع وتعبر علنا وتدعو 
وقبول  فالمرونة  نظرها  لوجهة 
عن  العلني  التعبير  وحــق  التعدد 
االختالف في إطار الوحدة هو شرط 
النجاح، وأكثر من ذلك األحزاب اليوم 
للتشارك  آلية  بل  تنظيما  ليست 
لتيار  االنتخابات  وفي  التأثير  في 
ومنتديات  مجموعات  يشمل  واسع 
النجاح  كلها  تحاول  شتى  وفعاليات 
ضمن  التمثيل  في  أو  التأثير  في 
وغالبا  الحزب  يمثله  الذي  المعسكر 
يتقرر المرشحون لالنتخابات العامة 
من خالل انتخابات اولية تشارك بها 
وليس  للحزب  االنتخابية  القاعدة 
دورتين  بين  ــا  وم فقط  األعــضــاء 
انتخابيتين فان المناصب التنظيمية 
سياسية.   وليس  ادارية  مهمات  هي 
الديمقراطية  فــإن  للحقيقة  لكن 
قد  الحزب  في  الداخلية  والمرونة 

االنقسام،  وعدم  االستقرار  تضمن 
لكن نجاح األحزاب في األردن قصة 
أخرى. والسؤال هو ما جدوى تشكيل 
كان  إذا  ممتازة  بمواصفات  حــزب 
ولن  ــزاب  األحـ باقي  مثل  مصيره 
لبنية  الحالي  الواقع  بفعل  يتمكن 
الدولة والنظام والمجتمع في االردن 
إلى  من تحقيق أي اختراق والتحول 
حزب برلماني لديه حصة معتبرة من 

المقاعد؟!
ليس  حزب  لتشكيل  مبرر  ثمة  هل 
خــوض  ــن  م يتمكن  أن  محتمال 
وطني  مستوى  على  االنتخابات 
وتحقيق عدد معقول من المقاعد بما 
يؤهله لتشكيل حكومة أو المشاركة 
في ائتالف يشكل حكومة؟! إذا كان 
فما جدوى تشكيل  واردا  ليس  ذلك 
حزب سياسي بل ما جدوى تشكيل 

اي ائتالف حزبي؟! 
اجــل  ــن  م الــصــراع  خـــوض  طبعا 
ــة  ــدال ــع ــالح الــســيــاســي وال ــ االصـ
والثقافة  والتنمية  االجتماعية 
والسياسات  والــحــقــوق  والتحضر 
وال  تقضي  الرشيد  والحكم  العامة 
ويمكن  سياسية  رافعة  بوجود  شك 
مناسب  انتخابات  قــانــون  بــوجــود 
على  االنتخابات  التيار  يخوض  ان 
مستوى وطني ويحقق تمثيال معتبرا 
لكن هذا يحتاج الى ابتكار صيغ مرنة 
جدا وفعالة للقاء الناس وادارة القرار 
تنظيم  خالل  من  بالضرورة  وليس 
حزبي تقليدي. ان منظمات المجتمع 
للغاية  فاعل  دور  لها  بات  المدني 
ومعظمها يمثل قيم وتوجهات التيار 
المفترض  الديمقراطي  المدني 
وهناك فعاليات مستقلة وشخصيات 
محلية في مختلف المحافظات وعدد 
الذين  والفنانين  المثقفين  وافر من 
في  الــرابــع  ــدوار  الـ على  رأيناهم 
من  الوافر  العدد  جانب  الى  رمضان 
الشباب وهؤالء جميعا يحتاجون الى 
واحساس  للمشاركة  مناسبة  صيغ 

الجميع بأنهم شركاء. 
لـ»الحراك«  واالحتماالت  الخيارات 
عنوان  تحت  انطلق  الــذي  الجديد 
زال  ما  الديمقراطي  المدني  التيار 
شيء  ال  الــى  ينتهي  وقــد  مفتوحا 
حزب  اضــافــة  مجرد  الــى  وينحسر 
األحــزاب  عشرات  جانب  الــى  جديد 
اختراق ونشهد  يتحقق  أو  الموجودة 
اخيرا عنوانا سياسيا موحدا تشاركيا 
المدني  الــتــيــار  عليه  يطلق  لما 
الموجة  بالنجاح  يتوج  الديمقراطي 
واستقطبت  صعدت  التي  القوية 
لصالح   الشباب  من  واسعة  شريحة 
الديمقراطية  المدنية  الدولة  فكرة 

العادلة.

من التيار الديمقراطي الى التيـــــار المدني .. اشكالية الوحدة وشكلها
    - جميل النمري 

اسم موجود وعنوان مفقود

لجنة تنسيق األحزاب 
القومية واليسارية هي إطار 

الصدار البيانات والمواقف 
فقط وال تنعكس على 

األنشطة الفعلية.

الخطاب السياسي المدني 
لقائمة “معًا” وتصادمها مع 

خطاب اإلسالميين ميز هويتها 
وإحداث حالةاستقطاب قوية 

حولها.

التيار المدني أخذ 
حيزًا في الخطاب 

التقدمي بمواجهة 
التطرب واإلرهاب.

قوى “الشد العكسي” 
استخدمت فزاعة الربيع 
العربي إلفراغ أي عملية 

إصالح من محتواها

يجب التفكير بصيغة 
مبتكرة تجمع الناس 

وتوحدهم تحت عنوان 
مشترك لالنتخابات 

القادمة.

ما جدوى تشكيل حزب إذا لم 
يتمكن من خوض انتخابات 

على مستوى وطني وتحقيق 
مقاعد تؤهله لتشكيل 

حكومة أو ائتالف حكومي ؟

““““““
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أحداثا  عاشت  التي  األردن  على  بظاللها  القت  ثقيلة  سنة 
أطاحت  صاخبة،  أمنية،  واجتماعية،  واقتصادية،  سياسية، 
استنفار؛  حالة  في  المملكة  ووضعت  ووزراء،  بحكومة 

عنوانها األبرز »التحديات االقتصادية والسياسية«.
الرزاز أمام ملفات  الوزراء عمر  تقف حكومة رئيس 
رأسها  على  القادم،  العام  الى  سترحل  شائكة 
مطالب الجماهير بإصالح الوضع االقتصادي 

والسياسي.
ــادوا  ع المُحبَطون  المحتجون 
الــرابــع  ــدوار  ــ ال محيط  إلـــى 
رئاسة  مقر  من  بالقرب 
الحكومة، رافعين 

شعار 

»معناش«، معتبرين أن النهج االقتصادي لم يتغير بعد مرور 
قانون  مشروع  بإسقاط  مطالبين،  الرزاز،  تسلم  على  أشهر 
الكهرباء،  فواتير  على  الوقود  أسعار  فرق  وإلغاء  الضريبة، 
سعر  مع  يتناسب  بما   35% من  ألكثر  المحروقات  وتخفيض 
الفاسدين،  ومحاسبة  الخبز،  دعم  واعــادة  عالميًا،  البرميل 

واإلفراج عن معتقلي الرأي.
وتغيير  الحكومة  برحيل  تطالب  التي  الغاضبة،  الجماهير 
النهجين االقتصاديّ والسياسيّ، هي نفسها التي حملت عمر 
الرزّاز، وزير التربية والتعليم في عهد الحكومة المقالة إلى 
الرئاسة ليصبح رئيسًا للحكومة في حزيران/يونيو الماضي، 
بعد أن استقال رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع 
االحتجاجات الغاضبة على نهج الحكومة االقتصاديّ وتكليف 

الرزّاز عوضًا عنه.
تتآكل  بدأت  ما  الرئيس عند تكليفه بشعبية سرعان  حظي 
عقب إقرار مشروع قانون ضريبة دخل مثير للجدل، استجابة 
على  قبضته  يحكم  الذي  الدولي  النقد  صندوق  لتوصيات 

االقتصاد منذ 1989.
في  انفجر  الذي  الوحيد  الملف  ليست  الشعبية  االحتجاجات 
حضن الرزاز، تعرضت هذه الحكومة منذ أداء رئيسها اليمين 
رصيدها  من  اكلت  اختبارات،  الى  حزيران  في  الدستوري 

الشعبي.
السياسية  المحطات  أبرز  التالي،  التقرير  في  ترصد  الحدث 
عام  في  حدثت  التي  واالجتماعية،  واالقتصادية 

:2018

كانون ثاني/ يناير
سياسية  بملفات  محملة  وهــي   2018 عــام  األردن  دخلت 
واقتصادية من العام الذي سبقه، ملفات تركت تداعيات على 

الصعيد الداخلي والخارجي حتى نهاية السنة.
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  قرار  تداعيات  أبرزها  من 
األمريكية  السفارة  بنقل  ديسمبر2017  األول/  كانون  في 
إلى القدس، إذ أعلنت اللجنة الوزارية العربية السداسية التي 
مواجهة  عزمها  يناير،  الثاني/  كانون   8 عمان  في  اجتمعت 
قرار  استصدار  خالل  من  األمريكي  الرئيس  قرار  تداعيات 
أممي باالعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ضمن 

حدود عام 1967.
األمريكي،  الرئيس  نائب  طائرة  الشهر  ذات  في  لتهبط   
مايكل بنس، في عمان، حامال تطمينات أمريكية أن “ال قطع 

للمساعدات المالية األمريكية”.
وما زاد ملف القدس تعقيدا بالنسبة لألردن، ارتفاع األصوات 
على  الهاشمية  الوصاية  باستبدال  المطالبة  اإلسرائيلية 
بأخرى  الــقــدس،  في  والمسيحية  اإلسالمية  المقدسات 

سعودية، وسط حراك سعودي على األرض.
 في ذات الشهر، ومن األحداث البارزة قدمت إسرائيل في 19 
كانون الثاني/ يناير اعتذارها إثر مقتل مواطنين أردنيين في 
سكن وظيفي تابع للسفارة اإلسرائيلية في العاصمة األردنية 
 2017 عمان، على يد رجل أمن إسرائيلي، في تموز/ يوليو 

وتقديم تعويضات ألهل الضحايا.
عن  الدعم  رفع  رسميا  األردنية،  الحكومة  أعلنت  اقتصاديا 
الخبز بوضع سقف سعري جديد ألصنافه الشعبية في البالد، 
إلى  تصل  وبزيادات  فبراير  شباط/  شهر  مطلع  من  اعتبارا 

.100%

شباط/ فبراير
فبراير   /2 في  األردنــيــة  المملكة  عمت  الشهر،  هــذا  في 
مظاهرات احتجاجية استمرت أليام ضد رفع الدعم عن الخبز، 
الحكومة في  أقرتها  التي  الضرائب  األسعار وفرض  وارتفاع 

موازنة عام 2018 وصادق عليها مجلس النواب األردني.
14 فبراير  على وقع هذه االحتجاجات، شهد هذا الشهر في 
ونظيره  تيلرسون،  ريكس  السابق  الخارجية  وزير  توقيع 
الواليات  بين  تفاهم  مذكرة  على  الصفدي،  أيمن  األردنــي 
كمساعدات  دوالر،  مليار   6.375 بقيمة  واألردن  المتحدة 

لألعوام الخمسة المقبلة.
وفي ذات الشهر، أجرت الحكومة تعديال سادسا على الفريق 
تدوير  ــادة  “إع بأنه  وسياسيون  محللون  وصفه  الحكومي 
للوجوه”، و”تبديل أسماء مع إبقاء النهج السياسي واالقتصادي 

ذاته”.
مركز  في  السرطان  مرضى  عالج  وقف  الحكومة  ــررت  وق
إلى  المرضى  وإحــالــة  المتخصص،  للسرطان  الحسين 
المستشفيات الحكومية، مما أثار غضبا شعبيا دفع الحكومة 

إلى التراجع.
وشهد هذا الشهر، بدء إسرائيل في 16 شباط/فبراير عملياتها 
في  األردني-اإلسرائيلي،  الغاز  لخط  التحتية  البنية  إلنشاء 
وقت نشرت فيه الحكومة األردنية إعالنا في الصحف اليومية 

تعلم فيه أصحاب أراض باستمالكها لغايات مد الخط.
من  الموقف  بخصوص  تركي-أردني  بتقارب  الشهر  وامتاز 
رأسهم  على  بارزين،  مسؤولين  عمان  استقبلت  إذ  القدس، 
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ورئيس األركان 

خلوصي أكار.

آذار/ مارس
العمل  إلغاء  آذار/مـــارس   14 في  األردنية  الحكومة  قــررت 

العمل  إيقاف  ــررت  وب تركيا،  مع  الحرة  التجارة  باتفاقية 
باالتفاقية، بسبب ما أسمته “حماية المنتج المحلي”.

 

نيسان/ أبريل
في هذا الشهر، بدأت تنتشر ظاهرة عمليات السطو المسلح 
شعبيا،  تعاطفا  العمليات  هذه  بعض  ولقيت  البنوك،  على 

بالتزامن مع إجراءات حكومية اقتصادية قاسية.

آيار/ مايو
عاد ملف القدس من جديد إلى الواجهة بعد أن قال مستشار 
“إسرائيل هي صاحبة  إن  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس 
الوصاية على القدس وما فيها”، خلطت األوراق األردنية من 
الهاشمية بعد  الوصاية  وأثارت تساؤالت حول مصير  جديد، 
الدعم األمريكي إلسرائيل، ورعايتها الحتفال افتتاح سفارتها 

في القدس.
 ومن األحداث أيضا في مايو، قرار السلطات األردنية نقل 30 
مصابا للعالج في األردن بعد مشاركتهم في مسيرات العودة 
أردنيين  إلى حد فتح  الجرحى وصل  وتضامن األردنيون مع 
وزارة  منحت  بينما  للجرحى،  مرافقا   23 الستقبال  منازلهم 
في  إضافيا  إقامة  شهر  وذويهم  الجرحى  األردنية،  الداخلية 

المملكة، من باب الضيافة.
وشغلت قضية مقتل 6 عمال في انفجار صوامع للحبوب في 
ميناء العقبة أثناء إجراءات هدم وإزالة للصوامع نفذتها شركة 

مقاوالت الرأي العام األردني.
وفي ذات الشهر، بدأت لجنة العاملين في وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين “األونروا” باألردن إضرابا شامال عن 
خدماتها  تقليص  على  احتجاجا  المرافق  كافة  في  العمل 

المقدمة لالجئين، وللمطالبة بتحسين ظروف العمال.

حزيران/ يونيو
محافظات  كافة  االحتجاجات  عمت  إذ  األسخن،  الشهر  كان 
الحكومة  زيــادة  عقب  متوقع  وغير  مفاجئ  بشكل  المملكة 
الشهرية.  التعرفة  النفطية ضمن  المشتقات  أسعار  األردنية 
مهنية  نقابات  نفذت  العمل،  عن  إضــراب  من  يومين  وبعد 

احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.
الملقي،  هاني  ــوزراء  ال برئيس  االحتجاجات  هذه  وأطاحت 
ليؤدي رئيس الوزراء األردني، عمر الرزاز، اليمين الدستورية 

أمام الملك عبد اهلل الثاني، بعد أسبوع من إقالة الملقي.
وأعلن رئيس الوزراء الرزاز، عن جملة من القرارات الحكومة 
االقتصادية، تتضمن تخفيض النفقات العامة للحكومة لهذا 
العام بما مجموعه 150 مليون دينار، إلى جانب إعادة هيكلة 

بعض المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
السعودية  خليجية  دول   3 قررت  أيضا،  الشهر،  هذا  وفي   
عرف  ما  ضمن  األردني  االقتصاد  دعم  والكويت،  واإلمــارات 
باجتماع مكة المكرمة بحضور العاهل األردني الملك عبد اهلل 
الثاني، وأقرت فيه حزمة مساعدات اقتصادية للمملكة بقيمة 

2.05 مليار دوالر.
لتعلن وزارة الخارجية القطرية، بعد أيام، عن دعم اقتصادي 
لألردن بحزمة من االستثمارات التي تستهدف البنية التحتية 
والسياحة بلغت قيمتها 500 مليون دوالر، باإلضافة إلى توفير 

عشرة آالف وظيفة للشباب األردني في الدوحة.

تموز/ يوليو
بين  التي عقدت  التوسط في مفاوضات  المملكة  استطاعت 
المعارضة السورية في الجنوب السوري وبين الجانب الروسي 
أفضت إلى االتفاق على تسليم السالح الثقيل وتسليم المعابر 
الحدودية، مقابل خروج آمن لمن يرغب إلى الشمال السوري 

موقفة بذلك شبح المعارك على حدود المملكة الشمالية.
لجمع  مختلفة  مــدن  من  أردنــيــون  مواطنون  هب  شعبيا، 
مساعدات إغاثية لما يقارب 160 ألف نازح سوري من مدينة 
درعا علقوا خلف الساتر الترابي الحدودي مع األردن، هربا من 

العمليات العسكرية في الجنوب السوري.
وتصنيع  تهريب  “بقضية  عرف  ما  الشهر  هذا  في  وبــرزت 
الدخان” وأعلنت الحكومة األردنية منع سفر 7 أشخاص يشتبه 
بتورّطهم في القضيّة بعد أيام على فرار المتهم الرئيسي 

رجل األعمال عوني مطيع.

آب/أغسطس
طرح مواطنون ونخب سياسية أردنية في شهر آب/ أغسطس 
تساؤالت أين الملك، بعد غياب العاهل األردني عبد اهلل الثاني 
في إجازة خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، منذ تاريخ 
21\6\2018، سبقها لقاء مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 

إجازة  في  وأسرته  الملك  أن  الملكي  الديوان  ليعلن 
خاصة.

 وفي هذا الشهر، عاد التحدي األمني من جديد إلى المملكة 
بعدما قامت خلية متشددة بتفجير مركبة تابعة لألمن العام 
في مدينة الفحيص أودى بحياة رجلي أمن وإصابة 6 آخرين، 
مع  باألسلحة  واشتبكت  األمن  قوات  داهمت  العملية  وعقب 
خلية في مدينة السلط أسفرت عن استشهاد عدد من رجال 

األمن وإصابة 24 شخصا.

أيلول/سبتمبر
أعلنت الحكومة األردنية عن تفاصيل مشروع قانون ضريبة 
حكومة  وسياسية  شعبية  فعاليات  واتهمت  الجديد،  الدخل 
رئيس الوزراء عمر الرزاز بأنها أعادت مشروع القانون بنسخة 
مجملة من مشروع القانون السابق الذي أطاح بحكومة هاني 

الملقي.
وهي  المحافظات  في  شعبي  بجدار  الحكومة  واصطدمت 
تحاول شرح مشروع قانون الضريبة، ووجد مواطنون زيارات 
الوفود الحكومية للمحافظات فرصة لصب جام غضبهم على 
السياسات االقتصادية الحكومية التي فاقمت الفقر والبطالة 

وسوء الخدمات، واستشراء الفساد.
وفي ذات الشهر، احتشد المئات أمام مقر رئاسة وكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين “األونروا” في األردن رفضا 
الضائقة  الوكالة بسبب  لها  تلجأ  التي قد  الخدمات  لتقليص 

المالية التي تعانيها، وتقليص الدعم المخصص لها.

تشرين أول/ أكتوبر
أعلنت الحكومة فتح معبر نصيب/جابر الحدودي بين األردن 

وسوريا، بعد أن كان مغلقا منذ نحو ثالث سنوات.
المملكة تفتح تحقيقا في حادثة سيول البحر الميت بعد مقتل 
21 شخصا وإصابة 35 آخرين أغلبهم طالب بعد انجراف رحلة 
مدرسية جراء السيول، وأعلن وزير التربية والتعليم ووزيرة 
السياحة واآلثار األردنيان استقالتهما، بعد أسبوع من الحادثة.

إنهاء  الثاني عن  الملك عبد اهلل  أيضا، إعالن  األحداث،  ومن 
أردنية  أراض  بتأجير  يقضي  كان  إسرائيلي  أردنــي  اتفاق 
اللتين  الباقورة والغمر  الجانب اإلسرائيلي في منطقتي  إلى 
استردتهما األردن إبان توقيع اتفاقية السالم بين الطرفين 

عام 1994.

تشرين ثاني/ نوفمبر
وتشغيل  غوث  وكالة  دور  تقليص  خطورة  من  الملك  حذر 
قد  الذي  واألثر  وخدماتها  )أونروا(،  الفلسطينيين  الالجئين 

ماليين  خمسة  من  أكثر  حياة  على  ذلك  يتركه 
تحذيرات  وتأتي  فلسطيني،  الجئ 

حجب  ــعــد  ب ــك  ــمــل ال

الواليات المتحدة للمساعدات التي تقدمها لألونروا مما تسبب 
بأزمة مالية كبيرة.

االختطاف  بقضية  ــيــون  األردن انشغل  الشهر،  هــذا  وفــي 
»المفبرك« للرئيس التنفيذي لمؤسسة “مؤمنون بال حدود”، 
يونس قنديل، الذي ادعى تعرضه للخطف والتعذيب والضرب 
إقامة  على  اعترضوا  متشددين،  إسالميين  قبل  من  المبرح 
اإلسالمية  المجتمعات  “انــســدادات  بعنوان:  فكري  مؤتمر 

والسرديات اإلسالمية الجديدة”.
صدق  عدم  كشفت  القضية،  في  األردنية  التحقيقات  أن  إال 
وتعذيبه،  اختطافه  قصة  واختالقه  قنديل  يونس  ادعــاء 
وذلك باالشتراك مع ابن شقيقه ليحاال إلى محكمة الجنايات 

األردنية.

 كانون أول/ ديسمبر
وكما استقبلت األردن 2018 على وقع االحتجاجات الشعبية، 
ودّعتها على احتجاجات ضد حكومة الرزاز، وأطلق ناشطون 
أردنيون اسم “الشماغات الحمر” على اعتصاماتهم في محيط 
الدوار الرابع للمطالبة بإصالحات سياسية واقتصادية، وسط 

اعتقاالت في صفوف ناشطين.
لشؤون  الدولة  وزيرة  لسان  على  حذرت  األردنية  الحكومة   
وصفتها  خارجية  معارضة  من  غنيمات،  جمانة  ــالم،  اإلع
بـ”المشبوهة” تحاول تشويه صورة االحتجاجات التي يشهدها 

األردن على األوضاع االقتصادية الصعبة.
مشروع  الحكومة  سحبت  الغضب،  المتصاص  محاولة  وفي 
أحالته  الذي  اإللكترونية  الجرائم  لقانون  المعدل  القانون 

الحكومة السابقة إلى مجلس النواب.
 كما وجه الملك الحكومة بإصدار قانون للعفو العام والسير 

بمراحله الدستورية.
وتمكنت الحكومة واالجهزة األمنية من استالم المتهم 

الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك بالتنسيق 
والمتابعة مع السلطات التركية.

 ،2019 في  األردن  تنتظر  أكبر  تحديات   
على  عالقة  مازالت  لملفات  وترحيل 

االقتصادي  اإلصالح  ملف  رأسها 
والسياسي، وسط ضغوط 

تطالب  شــعــبــيــة 
بالتغيير.

ســر! مكانك   .. األردن  أزمات 
بدأت بقرار ترامب نقل السفــارة األمريكية للقدس ومطالبات اسرائيلية باستبدال الوصاية الهاشــميـة علـى المقدسات اإلسالمية والمسيحية.

رفض عالج مرضى السرطان بمركز الحسين.. وانتشار ظاهرة السطو على البنوك 
الملقي يغادر الرابع ويترك “محتجي الرابع” معتصمين في ساحتهم.. وحكومة الرزاز تعبر إلى 2019 وســط حقل من األلغام

اجتماع مكة يقرر دعم االقتصاد األردني .. والدوحة تقدم حزمة استثمارات بـ 500 مليون دوالر 
فتح معبر جابر مع سوريا .. وحادثة البحر الميت تدفع وزيرا التربية والسياحة لالستقالة.

    - محمد العرسان 

بدأ باحتجاجات شعبية وانتهى بمثلها .. وعام 2018 يمضي
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هل  الــقــرن؟  صفقة  ستنجح  هل 
هناك  هل  القرن؟  صفقة  انتهت 
تُثني  هــل  لتعطيلها؟  امكانية 
من  األخيرة  اإلقليمية  التطورات 
ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  عزم 
على طرح مبادرة الصفقة واعالنها؟ 
ــة  األون فــي  تُــطــرح  كهذه  اسئلة 
األخيرة بعد أن تحولت أزمة مقتل 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي 
إلى مسألة رأي عام عالمي وبعد أن 
دخلت في صلب الصراع بين البيت 

األبيض والكونغرس. 

في السياسة ينبغي علينا أن نُميز 
للتوسط  سالم  مبادرة  طرح  بين 
بين الفرقاء وبين قبول المبادرة من 
قبل اي طرف، بمعنى يمكن إلدارة 
مبادرة  تطرح  أن  ترامب  الرئيس 
ويمكن  المآل  على  القرن  صفقة 

لها حشد التأييد الدولي لها لكن ال 
يمكن لها اجبار أي طرف على قبولها 
مع أن األطراف التي ترفض ستفكر 
مليا في معادلة الكلفة والعائد من 

جراء رفض أو قبول المبادرة.

تأمل الواليات المتحدة في اإلعالن 
عن هذه الصفقة خالل شهرين من 
عراب  كوشنر،  جاريد  واعتبر  اآلن، 
ستبقي  الخطة  أن  الصفقة،  هذه 
لهم  وتوفر  أمان  في  اإلسرائيليين 
مستقبال ممتازا في وقت تمنح فيه 
الفلسطيني  للشعب  أمال  الصفقة 
طبعا  أفضل.  بشكل  العيش  في 
هذا الكالم ليس صحيحا من وجهة 
النظر القانونية إذ يخالف ما سُرب 
القانون  الصفقة  مضامين  مــن 
تحاول  حــال،  ــة  آي على  ــي.  ــدول ال
االنقسامات  توظيف  واشــنــطــن 
السلطة  وضــعــف  الفلسطينية 
كما  الصفقة.  لتمرير  الفلسطينية 
عمل جاريد كوشنر منذ فترة ليست 
بالقصيرة مع وليّ العهد السعودي 
للحصول  سلمان  بن  محمد  األمير 
األمر  وهو  للصفقة،  تأييده  على 

الذي يبدو أن األمير بن سلمان كان 
قد تحمس له على اعتبار أن انهاء 
سيوفر  إسرائيل  مع  الصراع  ملف 
تحالف  لتشكيل  مناسبة  أرضية 
لموجهة  إسرائيل  يضم  عريض 
إيران التي باتت تشكل تهديدا على 
والسعودية  اإلسرائيلية  المصالح 

معا.

طرح  بين  التمييز  فكرة  إلى  أعود 
ألقول  تنفيذها  وامكانية  المبادرة 
عن  تعلن  قد  األمريكية  اإلدارة  أن 
تحدث  الــذي  الموعد  في  الصفقة 
عنه جاريد كوشنر، لكنها لن تتمكن 
من اجبار الجانب الفلسطيني على 
بضعف  مرتبطة  ألسباب  قبولها 
ــســعــودي األمــيــر  ــيّ الــعــهــد ال ولـ
طالته  أن  بعد  سلمان  بن  محمد 
أن  وبعد  األمريكية  النقد  سهام 
األمريكي  الشيوخ  مجلس  اتخذ 
باالجماع قرارا يحمل فيه األمير بن 
خاشقجي.  مقتل  مسؤولية  سلمان 
قضية  تحولت  الفــت،  نحو  وعلى 
من  للنيل  مدخل  إلــى  خاشقجي 
بعد  واضعافها  السعودية  القيادة 

خصوم  من  السعودية  اتهمت  أن 
السنوات  في  سياساتها  بــأن  لها 
األخيرة شكل بعضها تهديدا لألمن 
وعليه،  االقليميين.  واالستقرار 
صراعا  ترامب  الرئيس  سيخوض 
التشريعية  المؤسسة  مــع  حــادا 
األمريكية – بشقيها النوب والشيوخ 
– حول العالقة مع محمد بن سلمان.

القول  يمكن  نفسه،  السياق  وفي 
مشغولة  أصبحت  السعودية  أن 
وال  واالقليمية  الداخلية  بمشاكلها 
حقيقيا  سندأ  تكون  أن  لها  يمكن 
ومؤثرا لخطة صفقة القرن دون أن 
العربي،  التعاطف  من  مزيد  تخسر 
أزمة  واجهت  أن  بعد  فالسعودية 
اغتيال خاشجقي أمام مفترق طرق 
وتداعيات وسيناريوهات ربما يدفع 
آليات  في  النظر  إعادة  إلى  بعضها 
الحكم. وبذات الوقت تتجه األنظار 
داخــل  المعلنة  غير  للصراعات 
أجنحة السلطة واالستحقاقات التي 
سيدفعها ولي العهد السعودي ثمنا 
المطروح  السؤال  ويبقى  لبقائه، 
صوب  تتجه  واألنظار  والجوهري 

هو  من  وتحديد  لمعرفة  واشنطن 
خاشقجي،  مقتل  بعد  المنتصر 
فهل سيتمكن الكونغرس من دفع 
ترامب لالمتثال والتوقف عن دعم 
األمير محمد بن سلمان، أم سيكون 
ترامب قادرا على المناورة والحفاظ 
على بن سلمان ودعمه ليظل حليفا 

قويا؟!

تحتاج  هل  ثانية،  زاويــة  من  لكن 
فاإلدارات  قرن؟!  لصفقة  إسرائيل 
في  تنجح  لم  المتعاقبة  األميركية 
لعملية  نزيها  وسيطا  تكون  أن 
السالم وتساهلت كثيرا مع التطرف 
عن  الطرف  وغضت  اإلسرائيلي 
التي تقوم بها  األحادية  االجــراءات 
تهدف  والتي  اإلسرائيلية  الحكومة 
الواقع  تغيير  إلى  األمر  نهاية  في 
وخلق حقائق على األرض سيطلب 
بعين  أخذها  الفلسطينيين  من 
فمثال،  ــام.  األي قــادم  في  االعتبار 
بنقل  المتحدة  ــات  ــوالي ال قــامــت 
سفارتها للقدس واعترفت بالقدس 
قامت  كما  إلســرائــيــل،  عاصمة 
تمويلها  بسحب  المتحدة  الواليات 

لالجئين  الــغــوث  وكــالــة  لمنظمة 
في  الالجئين  استهداف  يعني  ما 
نهاية األمر. وعليه، فخروج القدس 
المفاوضات  طاولة  من  والالجئين 

يعني انتصارا اسرائيليا مجانيا!

سهال  ليس  القرن  صفقة  احباط 
فأدنى  أيضا،  صعبا  ليس  ولكنه 
ستجعل  العربي  التوافق  درجــات 
وأعوانه  كوشنر  على  الصعب  من 
الصفقة وستمنعه  من فرض هذه 
بالفلسطينيين  االســتــفــراد  مــن 
ما  إذا  المشكلة  ــن.  ــي ــي األردن أو 
ــات الــمــتــحــدة في  ــامــت الـــواليـ ق
استعمال العصا والجزرة كجزء من 
القسرية  الدبلوماسية  استراتيجة 
الفلسطنيين  التي ستمارسها بحق 
للرفض  فسيكون  معا.  واألردنيين 
ثمن باهظ ال يمكن للفلسطينيين 
أو األردنيين التعامل معه من دون 

دعم عربي واضح.

دور البرلمان يتالشى .. والمعلوماتية تنتصر على “الحجب” وتؤجج الحركات الشعبية

عصر الجماهير الغفيرة: هل ماتت األحزاب 
وانتهت الديمقراطيةالتي نعرفها؟

في 6 نيسان ابريل 2016 أسس وزير فرنسي شاب 
ولد في ديسمبر 1977 انضم إلى الحزب االشتراكي 
عام 2006؛ وشغل في الفتره من 2012 الى 2016 
الفرنسية ثم  للرئاسة  العام  األمين  نائب  منصب 
وزيرًا لالقتصاد، حركة سياسية جديدة باسم »إلى 
التواصل  شبكات  على  بنائها  في  اعتمد  االمــام« 
»حزبًا«  وليست  »حركة«  وباعتبارها  االجتماعي. 
فإنها كانت تقبل أعضاء من األحزاب األخرى دون 
»ماكرون«  يُلزم  لم  أحزابهم!!  بترك  تلزمهم  أن 
لم  انه  كما  محدد؛  مالي  بإشتراك  الحركة  أعضاء 
أية هياكل تنظيمية داخلية؛ ولم يكن  يقم ببناء 
حتى  وربما  مفصلة  سياسية  برامج  أية  للحركة 
أيار  في  أي  واحــد  عام  بعد  ولكن  داخلية.  لوائح 
الجماهيرية  الحركة  تلك  استطاعت  )مايو(2017 

ان تفرض »ماكرون« رئيسًا لفرنسا. 
في مايو 2018 اي بعد عام واحد من فوز »ماكرون« 
بالرئاسه تأسست بشكل عفوي حركة جماهيرية 
اخرى ضد سياساته االقتصادية حملت اسم »حركة 
السترات الصفراء« وقد بدأت تلك الحركة نشاطها 
بالمطالبة باصالحات ضريبية وتخفيض الضرائب 
معيشة  مستوى  بانخفاض  والتنديد  الوقود  على 
ثم  فرنسا؛  في  حظا  واالقل  المتوسطة  للطبقات 
من  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  في  ساعدها  اشتد 
الف   300 تحشد  ان  استطاعت  حيث  نفسه  العام 
شخص في شوارع فرنسا لدعم مطالبها وانتقلت 
االوروبي  االتحاد  في  أخرى  دول  الى  مظاهراتها 
أيضا  الصفراء  السترات  كانت  وايطاليا.  كبلجيكا 
وقد  المعروفة  التنظيمية  األطــر  كل  خــارج  من 
استطاعت كسب معركتها مع »ماكرون« بسهولة 
»حيث قرر إلغاء الضرائب التي فرضها على الوقود 
من  عدد  الى  باالضافة  لالجر  االدنــى  الحد  ورفع 

االصالحات االقتصاديه االخرى«.
االمريكية  المتحده  الواليات  شهدت  فرنسا  قبل   
الظاهرة نفسها وإنما بدرجة أقل وبشكل مختلف. 
لم يكن دونالد ترامب جمهوريا في بداياته ولكنه 
الحكم  الى  الوصول  اجل  من  يمكن  ما  بكل  قام 
مستخدما بشكل كبير خطابا »شعوبيا« يقفز من 

خالله فوق االحزاب ليؤسس »جماهيره«.
في عام 2000 أراد ان يدخل االنتخابات من خالل 
ولم  االصالح«  »حزب  اسمه  صغير  امريكي  حزب 
يحالفه الحظ؛ فعاد في 2012 لينضم الى الحزب 
الرئاسة  الــى  للوصول  محاولة  في  الجمهوري 
الشعبوي  وخطابه  الضخمة  امواله  الى  مستندا 

اكثر من استناده الى دعم وتأييد قيادات الحزب 
فإن  الحقيقة  وفــي  لــه.  الجمهوري 

تـــرامـــب رغــــم فـــوزه 
بترشيح 

اربع  من  اكثر  بلغت  بأصوات  الجمهوري  الحزب 
عشر مليون صوت اال انه ظل في نظر كثير من 
الحزب  خارج  من  جاء  شخص  الجمهوريين  قاده 
ويتحدث بغير لغة الحزب ووصل الى السلطة عبر 
»أمواله« وخطاب »شعبوي« يتناقض مع التقاليد 

االمريكية. 
من  شعبيه  حركات  اجبرت  ومصر  تونس  في 
البلدين  رئيسا  المعروفة  الحزبية  االطــر  خــارج 
على التخلي عن السلطه فيما عرف وقتها بالربيع 
العربي. وفي األردن استطاعت حركات جماهيرية 
»هاني  حكومة  اجبار  واضحة  زعامة  دون  عفويه 
احتجاجات  دفعت  كما  االستقالة؛  على  الملقي« 
الواسعة  الشعبية  ذي  ــوزراء  الـ رئيس  مماثله 
الضريبة  قانون  إلى سحب مشروع  الرزاز«  »عمر 
وسحب مشروع قانون »الجرائم اإللكترونية« من 

البرلمان. 
ما الذي يمكن ان نخرج منه من هذا اإلستعراض 
تركيبات  ذات  دول  في  ــور  االم لمآالت  السريع 

اجتماعية وسياسية مختلفة.
بالشكل  الديمقراطية  فكرة  ان  االولــى  النتيجة 
الذي نعرفها به قد انتهت او هي في طريقها الى 
الجماهير  ان  الديمقراطية  تلك  تفترض  ذلــك. 
تنظم نفسها في احزاب سياسية لكل منها برنامج 
يسعى الى تطبيقه عند الوصول الى السلطه؛ كما 
تفترض انه ال يمكن محاسبة من تسلم السلطة 
اال بعد فترة زمنية محددة وفي انتخابات جديدة؛ 
عين  هو  المنتخب  البرلمان  ان  تفترض  كما 
يعد  لم  األمر  ان  الواضح  من  وصوته.  المواطن 
لتحمل  الجماهير  خرجت  مثال  فرنسا  في  كذلك. 
الرئيس الشاب الى السلطة من خارج كل االحزاب 
واحد  عام  بعد  ثم  منها؛  الرغم  وعلى  الموجودة 
سياساته  من  استيائها  عن  مباشرة  تعبر  خرجت 

وتصفه بأنه »رئيس االغنياء«. 
لم يهتم الناخبون بالبرلمان وحتى لم يتوجهوا اليه 
في شكاياتهم؛ كما لم يهتم احد بموقف االحزاب 
السياسية او حتى ينتظر دعمها او يأمل فيه. خرج 
ويصرخون  الحكومة  يواجهون  مباشرة  الناس 
لتسمع صوتهم دون وسيط. في الواليات المتحده 
االمريكيه فاز الرئيس ترامب بالسلطه على الرغم 
من ان قاده كبار في الحزب الجمهوري اعلنوا علنا 
عدم دعمهم له بل وهاجموه؛ ورغم ذلك حملته 
الجماهير مباشره الى البيت االبيض دون ان تهتم 

بهويته الحزبية. 
مصر  في  الحزبية  الحياة  ان  من  الرغم  وعلى 
وتونس كانت ضعيفة اال انه حتى بعد بدء الحراك 
تنجح  لم  الدولتين  في  »عفويا«  الجماهيري 
الجماهير  الجماهير ولم تهتم  االحزاب في قياده 

بآراء االحزاب السياسية. 
حتى  وال  السياسية  االحــزاب  تكن  لم  االردن  في 
التجمعات القبلية حاضرة في احتجاجات األردنيين 
ضد حكومة الملقي؛ ولم يكن هناك اهتمام كبير 
حتى  وال  الجماهير  مطالب  في  البرلمان  بــرأي 

انتظار دعمه. 
النتيجه الثانية ان التكنولوجيا المتطورة 

سهلت  ــة؛  ــرع ــس ب

عمليات الحشد والتعبئة ونقل االخبار والتعليقات 
في  شريكا  المواطن  اصبح  زر.  بضغطه  والصور 
صناعه الحدث ونقله؛ واصبح في امكان المواطن 
في كل مكان ان يعرف بالحدث في لحظة وقوعه 
عن طريق الصورة؛ واصبح يمكن الي شخص ان 
يروج لفكرته بين ماليين لم يكن اي حزب يحلم 

بالوصول اليهم. 
ثورة االنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي انتجت 
باحاديث  كثيرا  يهتم   ال  عالمي«  »مواطن  لنا 
في  المواطنين  يتعامل  كيف  ويرى  الخصوصية؛ 
رغبة  فيزذاذ  وحكامهم  مع حكومتهم  اخرى  دول 

في اتباع خطواتهم. 
في  فقط  تؤثر  لم  الصفراء«  السترات  »حركه 
اثرت في  ولكنها  االوروبي؛  االتحاد  مواطني دول 
دول شمال افريقيا حيث نشأت في تونس »حركة 
السلطات  قبضت  مصر  وفي  الحمراء«.  السترات 
على محام مصري معروف  )محمد رمضان( ألنه 
ارتدي سترة صفراء ووضع صورة له وهو يرتديها 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  على 

»فيس بوك«!!.
تلك  مع  اليوم  السياسية  النخب  ستتعامل  كيف 

المتغيرات السريعة؟.
ماتت  قد  كفكرة  االحــزاب  فكرة  ان  الواضح  من 
او هي في طريقها الى ذلك كما انه من الواضح 
البرلمان  على  تعتمد  التي  الدولة  هيكلية  ان 
كمؤسسة تشريعية ورقابية يختار الناس اعضائها 
باسم  والتشريع  الرقابة  في  بدورهم  ليقوموا 
الناس هي ايضا تذبل وتموت. من الواضح ايضا 

باعتبار  للمعلومات  الدولة  احتكار  فكرة  ان 
»الــمــعــلــومــة  ان 

قوة« هو امر ايضا في طريقه للزوال؛ فالمعلومات 
المتاحة وباللغات المختلفة وفي جميع الميادين عن 
كل البالد على شبكة المعلومات الدولية اكبر من 
حاجة المستخدمين وطاقتهم على االستيعاب. كما 
انه من الواضح ان قدرة الحكومات على التحكم في 
االنترنت لن تنجح حتى في ظل الموارد الضخمة 
المواقع  حجب  برامج  استيراد  على  تنفقها  التي 
فالسباق ينتهي دائما لصالح االتاحة المعلوماتية. 
الدولة  بين  جديد  اجتماعي  عقد  في  يكمن  الحل 
ومواطنيها؛ وفي ابتداع طرق جديدة لإلستماع الى 
اصوات المواطنين وضمان مشاركتهم الشخصية 
المناسبة  القرارات  اتخاذ  في  ومجموعات  كافراد 
واتاحة الملعومات لهم ليستطيعوا المشاركة وهم 
والمستحيل. في  الممكن  بالضبط حدود  يعلمون 
عام 2003 صدر لعالم االجتماع المصري المعروف 
جالل أمين كتاب بعنوان »عصر الجماهير الغفيرة« 
في كتابه هذا تناول الراحل الكبير االثار المترتبة 
الحضارة  بمنتجات  الجماهير  تمتع  زيــادة  على 

واقتبس  االتصاالت.  ثورة  نتيجة  الحديثة 
»النصف  فكرة مجتمع  »بدأت  قوله  عنه 

بالمائة« تتالشى تدريجيًا. فكثيرًا ما وصف 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر المجتمع 
بأنه   1952 )يوليو(  تموز  قبل  المصري 

بالمائة«، مــجــتــمــع »الــنــصــف 
يقصد وكان 

ــذا أنــه  ــه ب
في 

األمور السياسية واالقتصادية والحياة االجتماعية 
القرارات  يتخذون  الذين  المصريين  نسبة  كانت 
النسبة،  هذه  على  تزيد  ال  بمزاياها،  ويتمتعون 
البقية مهمشين ومحرومين. كان ذلك  بينما كان 
فشيئًا،  شيئًا  تغير  الوضع  ولكن  بالفعل،  صحيحًا 
صار  الغفيرة،  الجماهير  نسبة  ازدادت  ــاآلن  ف
عاماًل مهمًا فيما يُتخذ من قرارات وما يُطبق من 
سياسات، تمكنت من أن تطبع الحياة االجتماعية 
بطابع مختلف عما كان سائدًا من قبل« . ربما لو 
عاش جالل أمين لشرح لنا مستقبل الديمقراطية 
النيابي  السياسية والتمثيل  القائمة على االحزاب 
في عصر الجماهير الغفيرة؛ ولكنه رحل فبات علينا 

ان نقوم بتلك المهمة وحدنا فهل نستطيع؟

يحاول كوشنر توظيف االنقسامات الفلسطينية وضعف السلطة لتمريرها

صفقة القرن .. هل ستنجح أم ستموت؟

ترامب وصل إلى 

الحكم بخطاب 

شعبوي وقفز فوق 

األحزاب ليؤسس 

جماهيره

    - نجاد البرعي

    - د.حسن البراري

خروج ملف القدس وقضية الالجئين من طاولة المفاوضات انتصار إسرائيلي مجاني
أدنى درجات التوافق العربي سيجعل من الصعب فرض الصفقة واالستفراد بالفلسطيني

الجماهير حملت 

ماكرون لرئاسة 

الجمهورية 

.. و”السترات 

الصفراء” خرجت 

لتطالب برحيله 

وتصفه “رئيس 

األغنياء”
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    بدأ مسار ونشأة األحزاب اإلسالمية متزامنًا مع الحركات اإلصالحية التي ظهرت نهاية القرن 
التاسع عشر وبلغت أوجها في القرن العشرين إذ كان رموز اإلصالح كالطهطاوي وخير الدين 
التونسي واألفغاني وعبده ورشيد رضا قد بنت رؤيتها على التفاعل مع اآلخر وبناء توافقات 
تستند الى الرؤية المقاصدية التي تفعل كل مكونات األمة دون الشعور بالخيبة وفقدان األمل 

بالسلطة الحاكمة كسبيل لإلصالح واستئناف الدور الحضاري لألمة.
إال أن الصدمة اإلستعمارية التي تمثلت بإلغاء الخالفة عام 1924 افضت الى نوع من اليأس 
من هذه الفكرة اإلصالحية وتجلت بمشروع اإلمام البنا تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين عام 

1928 في مدينة اإلسماعيلية في مصر.
وتضخمت عندها اآلمال لدى الشباب بإمكان العودة الى دولة  الخالفة إذ عبر عن ذلك اإلمام 
البنا حين قال )أيها األخوان انت لستم جمعية خيرية او حزبًا سياسيًا وال هيئة موضعية ألغراض 
محدودة المقاصد ولكنكم روح جديد يسري في قلب هذه األمة فيحيه بالقرآن ونور جديد يشرق 
فيبدد ظالم المادة بمعرفة اهلل، وصوتٍ داٍو يعلو مرددًا دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومن 

الحق الذي الغلو فيه ان تشعروا انكم تحملون هذا العبئ بعد ان تخلى عنه الناس.
إذا قيل لكم إالم تدعون؟ فقولوا ندعو الى اإلسالم الذي جاء به محمد صلى اهلل عليه وسلم 
والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه، فإذا قيل لكم هذه سياسه! فقولوا هذا هو 

اإلسالم وال نعرف هذه األقسام(
 بدا هذا الوهج واإلشعاع جاذبًا لكثير من الشباب المحترق شوقًا الى احياء أمجاد األمة، اال 
ان غياب اإلمام البنا الذي كان يحمل رؤية إصالحية متكاملة ومشروعًا حضاريًا والذي رفض 
أن يُنمَّط في حينه في صوره عمل حزبي نتيجة اغتياله في عملية مشتركة مع المخابرات 
الحركة في صدام دموي مفروض من قبل  ادخال  الى  اضافة  والقصر في مصر  البريطانية 
السلطة الحاكمة في مصر والزج بشبابها في السجون وما تبع ذلك على أيدي عسكر مصر من 
تنكيل وإعدام لخيرة أبنائها مما دفع بالحركة عبر مفكريها وقادتها الى طرح فكرة الحاكمية 
والجاهلية كإجابة على سؤال التعسف والفتن والحرب والسجون التي جاءت عقابا للحركة على 

مشاركتها في حرب فلسطين.
وبلغت  المشابهة  الحركات  من  وغيرها  الجهاد  وجماعات  والهجرة  التكفير  حركات  ونشأت 
مداها في تجربة الجهاد األفغاني لإلتحاد السوفييتي حيث دخلت الحركات في صدام مباشر مع 
االنظمة في مصر والجزائر وسوريا وغيرها توَّجت هذه الموجة الدامية بنشوء تنظيم القاعدة 

والذي دفع بظاهرة التدين السياسي والجهادي الى اقصى مدى.
وعلى الرغم من الجدل العنيف حول علل وأسباب بروز ظاهرة األحزاب اإلسالمية او ) التدين 

السياسي ( إال انه يمكن اجمالها في عدة أسباب :
فشل النخب المثقفة في انتاج مشروع وطني يتوافق مع روح األمة وروح الحداثة،   .1
فالليبراليون واإلشتراكيون عملوا على استيراد مشاريع معزولة عن آمال الشعوب وتطلعاتها 
وساعدهم عليها الحكم العسكري الذي صنعه اإلستعمار في مصر وبالد الشام يوم أسس في 

هذه الدول التي منحت استقالاًل موهومًا وانشئت لها جيوشًا من قبل ان تنشأ فيها أنظمة، إن 
هذه األنظمة البوليسية فرضت بالقوة النموذج المستورد المقطوع عن تراث األمة وتاريخها 
واعتبرته سبيل النهوض والبناء كما يقول شاكر النابلسي في كتابه  ) صعود المجتمع العسكري 

في مصر وبالد الشام 1948-2000(.
تآكل المجتمع المدني بفعل الطبقة الديكتاتورية التي اعقبت رحيل اإلستعمار   .2
والتي عملت على الحد من المساهمات الطبقية ودفعت أتباع التدين السياسي للعمل في أوجه 

الحياة المختلفة.
التآكل الثقافي الذي أدى بالمجتمعات المسلمة الى ردات فعل عنيفة مكنت للتيار   .3

السلفي ان يتوجه بإتجاه التسييس كإستجابة فاعلة ضد النظام العالمي الذي يقوده الغرب.
الهزائم المتالحقة التي منيت بها الدول الوطنية والتي انتجت ما سمي بمشروع   .4

الصحوة اإلسالمية بالسبعينات.
روح  تعمق  الى  أدى  الذي  وفلسطين  لبنان  في  الجهادي  والمد  اإليرانية  الثورة   .5

اإلنتماء والدفاع عن المشروع السياسي اإلسالمي.
من هنا جاءت قصة األحزاب اإلسالمية كردة فعل عميقة لتغير الواقع في اطار التناغم مع 
اآلخر في الداخل واآلخر في المحيط الدولي واإلقليمي.. وبالنظر الى غياب التأصيل اإلسالمي 
لفكرة التحزب وإشكالية العالقة مع الدعوي برزت مشكالت أسفرت عن صراعات داخل هذه 
الحركات لمحاولة حسم الجدل بين الدعوة والسياسي نجحت في بعض البلدان كالمغرب وتركيا 

وفشلت في بلدان أخرى كمصر واألردن وغيرها.
أما نحن هنا في األردن فظهرت األحزاب اإلسالمية مع بداية تأسيس الدولة األردنية الحديثة 
تقريبًا إذ أسست جماعةاألخوان عام 1947 وتطورت عالقتها بشكل إيجابي مع النظام السياسي 
مع  الصراع الذي وقع بين الملك حسين ومع عبد الناصر الذي تمثل في حظر العمل الحزبي في 
األردن عام 1956 واإلبقاء على جماعة األخوان لتعمل بشكل مشروع وواسع نتيجة نضج قيادتها 
ممثلة بفضيلة المراقب العام محمد عبد الرحمن خليفه رحمه اهلل في ذلك الوقت الذي انحاز الى 

النظام والدستور وعارض دعاة اإلنقالب او ما سمي الضباط األحرار.
والمساجد  والجامعات  المدارس  في  الوقت  ذلك  منذ  الجماعة  وامتدت  ونمت  تطورت 
والجمعيات وانخرط في صفوفها آالف الشباب األردني في الضفتين ، وكان لها اسهامات كبيرة 
على الصعيد الخارجي في اإلمتداد واإلنتشار وعلى صعيد القضية الفلسطينية في الجهاد في 
فلسطين بعد عام 1967 وفي دعم تأسيس وإنشاء حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع غزه 

والحياة السياسية األردنية منذ ذلك الحين والى اآلن.
وبدأت عالقتي في الجماعة عام 1973 في العاصمة عمان ثم انخرطت في صفوفها بشكل 
مباشر في مدينة السلط تم تعمق انتمائي وتعرفي على الحركة ابان سفري للدراسة في مصر 
العدوي  المنصورة حيث تعرفت على عدد من قياداتها كان منهم األستاذ محمد  في جامعة 
رحمه اهلل وعمر التلمساني ومصطفى مشهور وعبد المتعال الجبري وخيرت الشاطر وصبري 

عرفه ومحمد عبد الرحمن مرسي وآخرين،، وتعلمت منهم معنى العمل والتضحية واإليجابية 
والتنظيم واألخوة وأهمية العمل الجماعي واشعلوا في نفسي جُذوة ال تهدأ وال تنطفئ في 
باتجاه  واألنشطة  الفكرية  التوجهات  وحسم  المجتمع  واسلمه  األمة  امجاد  إلستعادة  الشوق 

احترام قيم اإلسالم والنموذج الذي تمثله حركة األخوان.
وعدت من مصر الى األردن أحمل هذه الروح وبدأنا مع نخبة كريمة من الشباب في السلط 
في العمل حيث جوبهنا بالحرس القديم الذي يخشى من التطور او التطوير ونجحنا في الوصول 
الى المواقع القيادية في الجماعة وبدأت مسيرة اإلنفتاح على العمل السياسي في األردن التي 
أطلقها المرحوم الملك حسين عام 1989 من خالل الميثاق الوطني، حيث سمح بالعمل الحزبي 
وبدأت األحزاب بالتنافس والتقينا مع استاذنا وملهمنا في ذلك الوقت المهندس احمد قطيش 
األزايدة الذي كانت تربطنا به )مجموعة السلط( عالقة خاصة وبدأ اللقاء األول في منزلي لوضع 
كبيرة  معارضة  هناك  كانت  حيث  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  لتأسيس  واألفكار  التطورات 
لمجرد الحديث عن تأسيس حزب إسالمي من تيار متشدد داخل الجماعة واسفر التناضل داخل 
الجماعة عن الموافقة على تأسيس حزب جبهة العمل اإلسالمي على أن يكون تحت سلطة 
الجماعة ووضع عليه أربعة عشر قيدًا أبرزها أن مجلس شورى  الجماعة هو من يحدد األمين 
العام والمكتب التنفيذي للحزب، وهنا بدأت المشكلة، إذ ظهر الحزب أنه صورة وليس حقيقة 
يعبر عن إرادة منتسبيه وبدأ الصراع بين الدعوي والسياسي تمثل في فشل اللقاء األول لمجلس 
الشورى الذي لم يستطيع اإلخوان استقطاب العناصر اإلسالمية المستقلة التي حرصوا على 
انتخاب  بضرورة  تعليمات  نتيجة  اإلنتخابات  في  واسقطوها  الحزب  الى  ودعوتها  استقطابها 
الشخصية اإلسالمية المنتخبة من الجماعة فقط في مجلس الشورى مما دفع هذه الشخصيات 
بتقديم استقالة جماعية شكلت الضربة األولى التي اجهضت انطالق الحزب بقوة كما تمثل هذا 

اإلنكسار في الموقف من اإلنتخابات ومقاطعتها عام 1993 وكذلك عام 1997.
حيث شعرت وشعر من معي عدد من اإلخوان أن المقاطعة النيابية بداية الخروج من المجتمع 
داخلية  وتصفيات  صراع  عن  تعبر  وهي  الكهوف  إلى  والهروب  العامة  الحياة  من  واإلنسحاب 
الوقت  الجماعة في ذلك  الجماعه لألسف، وعال االصوات معارضة قيادة  بين تيارات وأجنحة 
مما اضطرها إلتخاذ إجراءات فصل وتجميد بحق عدد من خيرة أبنائها .. عندها وعندها فقط 
شعرنا بأن الضغوط تزداد علينا من المراقب العام عبد المجيد ذنيبات في حينها وأعضاء المكتب 
لمغادرة الجماعة، فقررنا اإلنسحاب وكتبنا في ذلك بيانات عبرنا فيها عن أسباب استقالتنا وإنها 

جاءت خروجًا لإلخوان وليست خروجًا على اإلخوان.
وكنا نقول لهم ما قاله مؤمن آل فرعون مستذكرون ما أقول لكم .. وأفوض أمري إلى اهلل(، 
وكان يشجعنا على الخروج حينها لتأسيس حزب سياسي جديد عدد من قيادات اإلخوان الذين 
كنا وإياهم في مدرسة فكرية واحدة وتيار واحد داخل الجماعة ومنهم المرحوم األستاذ إسحق 

الفرحان والدكتور محمد عويضة واألستاذ حمزة منصور ويوسف العظم وغيرهم..
واستفزنا قول للمرحوم األستاذ داود قوجك رحمه اهلل عندما قال أن الذي يخرج من تحت 

هذه الالفته )لن تقوم له قائمه( فقررنا وقتها أن نعمل عماًل منظمًا على صورة حزب أو تيار 
أو جماعة فأسستُ مع مجموعة من اإلخوان حزب الوسط اإلسالمي عام 2001 ثم  المنتدى 

العالمي للوسطية  عام2004.
وتشكل الحزب من أعضاء خرجوا أو ُأخرجوا من جماعة اإلخوان اضافه الى بعض الشخصيات 
المستقله المحترمة واعتبر النموذج األحدث لألحزاب السياسية التي تتصف بالمرونة السياسية 
السياسية ونجح في  النخب  الحزب اإلنفتاح وقدم خطابًا معتداًل حداثيًا وتواصل مع  ومارس 
تقديم نفسة كمكافئ فكري لجماعة األخوان وحرصتُ على مشاركة الحزب في اإلنتخابات 
النيابية عام 2003و عام 2007 الى ان نجحت في إيصال 17 نائبًا من الحزب في انتخابات عام 

2011 الى البرلمان وتعيين وزير في حكومة عبد اهلل النسور.
وعندها بدأ الصراع على إدارة الحزب ليس مع اعضاء الحزب وقياداته وإنما مع نمط متخلف 
من القيادات األمنية والسياسية في حينها التي تُصر على ان تدير األمور في الحزب بالريموت 
كنترول اضافة الى انقالب رئيس الحكومة أنذاك على الحزب في حينها بعد ان كان لي الفضل 

في تسميته رئيسًا للوزارة من خالل كتلة الحزب وتحالفنا مع كتلة وطن في ذلك الحين.
وجرت معركة خفية عميقة تحالف بينها األمني والسياسي لتغيير قيادة الحزب من الداخل 
بممارسة كل أشكال الضغوط على األعضاء وعلى القيادة وتم فتح غرفة عميات ودعوة أعضاء 
القيادة وممارسة كل أشكال الضغوط للتحضير إلنقالب على قيادتي للحزب وتم ذلك عام 
2014 اذ تزامن ذلك مع بعض المواقف مني ومن الشيخ عبد الرحيم العكور وبعض األخوة في 
المكتب السياسي التي ادانت اإلنقالب العسكري الدموي في مصر ورفضتنا كدائرة سياسية 
لذلك واصدار عدة بيانات كانت ترفض الموافقة على ما توافقت عليه بعض الدول العربية من 
اتهام واعتبار لحركة األخوان باإلرهاب والتصريح بقوة في معارضة مشروع بناء مفاعل نووي 
في األردن آثرت عندها مغادرة الحزب حفاظًا على ما تبقى من عالقات شخصية ومخافة أن 

تتطور الخالفات المصطنعة الى أمور ال يحمد عقباها فتركت الحزب وقدمت استقالتي.
وخاض الحزب بعدها اإلنتخابات وفي يقيني انه لم ينجح منه بإسمه اي نائب أو رئيس بلدية 
وإنما تم اإلعالن عن أشخاص نجحوا بإسمهم او بإسم عشائرهم وتم ضمهم للحزب مقابل 

مبالغ مالية تم تقديمها لهم.
    ان الحديث عن أحزاب أشبه ما يكون بالحديث عن نباتات الزينة فاألحزاب يراد لها أن 
تبقى اشكااًل تزين الحكومات والمسيرة الديمقراطية ومواكب اإلصالح وال زالت الى اليوم لم 
تحظ بأي اعتراف حقيقي وحتى قانون اإلنتخاب الذي اعطى مجااًل لألحزاب من خالل القوائم 

الوطنية تم الرجوع عنه.
    ان قناعتي الراسخة أن العمل الحزبي هو السبيل للنهوض بالمجتمع األردني وأن اتاحة 
المجال للعمل وإطالق الحرية لألحزاب يمكن أن يشكل بوابة لبناء الدولة األردنية الحديثة بعيدًا 
عن هيمنة األمن ذلك أن الديمقراطية والتعددية واألوراق النقاشية التي طرحها جاللة الملك 
عبد اهلل تحمل صورة األمل لألردنيين في بناء هذه الدولة بعيدًا عن الوصاية والرعاية وهيمنة 

اإلقطاع بكافة صوره وأشكاله.
أن انخراطي في العمل الحزبي كان مبكرًا ولكن العمل الحزبي في بالدنا له ضريبة عالية 
الكلفة قد تؤثر على أسرتك ومستقبلك العملي ومع ذلك حاولنا صادقين أن نعمل من أجل بناء 
حزب وسطي يؤمن بالتعددية وبالدولة الوطنية والحريات العامة ولديه مشروع تنموي نهضوي 
على الصعيد الوطني ولكن يبدوا ان الطموحات الكبيرة دائمًا تواجه بمعضالت أكبر، عدم وجود 
إرادة سياسية صادقة للعمل الحزبي وعدم اعتبار الحزبية رافعه للعمل السياسي للدولة هو 
الشيء المفقود في حياتنا السياسية والحزبية، لهذا فإن معظم األحزاب ذات والء شخصي وليس 

عمل جماعي منظم لديه فكرة وتنظيم يعمل من أجل تحقيقها.
    لهذا فإن أردنا عماًل حزبيًا واقعيًا علينا أواًل تخفيف القبضة األمنية على نشاطات األحزاب، 

ثانيًا إيمان أصحاب القرار في الدولة أن الحزبية رافعة أساسية للعمل السياسي وليس عماًل 
ثانويًا أو ترفًا سياسيًا، كذلك إعادة النظر في مكانة العامل في المجال السياسي 

األسري  مستقبله  وأمام  أمامه  الحياتية  المعيقات  وضع  وعدم  والحزبي 
والعملي.

وفي إطار اإلستمرار في اداء رسالتي وخدمتي ألمتي ووطني فقد حرصت على توجيه طاقتي 
ثقافية إسالمية عالمية  للوسطية هو هيئة فكرية  العالمي  المنتدى  الى مشروع فكري هو 
تأسس في األردن رسميًا عام )2004( لتحقيق أهداف سامية ونبيله حيث كان هناك استشراف 
مبكر لحالة العالم العربي واإلسالمي من قبل أن تظهر جماعات التكفير والتفجير وتعمل في 
المنطفة فعلتها وكان الهدف األسمى هو إبراز صورة اإلسالم الحقيقي الذي يجسد فيه اإلعتدال 
في كل شيء وإبراز بعده اإلنساني والحضاري والوقوف أمام التطرف واإلرهاب بالكلمة الطيبة 
الشباب  تحصين  وكذك  النشئ  لدى  القيم  منظومة  وتعزيز  والحضارية  الفكرية  والمعالجات 
من آفات العصر من المذهبية والطائفية واإللحاد، وكانت السنوات األولى من عمر المنتدى 
الوليد  بهذا  والتبشير  والوسائل  واألهــداف  والرسالة  الرؤية  ووضع  والتكوين  التأسيس  في 
والنبيلة ولكن بعد ذلك وبجهود  السامية  به وبأهدافه  التشكيك  البعض  الذي حاول  الجديد 

فئة مؤمنة برسالة المنتدى وأهدافه انتقل المنتدى في عمله في المحلية إلى اإلقليمية إلى 
الدولية وأصبح للمنتدى اآلن حوالي خمسة عشر فرعًا في البالد العربية واإلسالمية 

الجامعات  العديد من  والتعاون مع  الخارجية  العالقات  للمنتدى شبكة من  وأصبح 
المؤسسات  عشرات  مع  التشبيك  إلى  إضافة  العالم  دول  في  البحثية  والمراكز 
الفكرية والثقافية داخل األردن وخارجه وأصبح يحظى بسمعة طيبة في األواسط 
الرسمية والشعبية وأصبح يُشار إليه بالبنان، عندما تريد أن تتحدث عن المنهج 
الوسطي واإلعتدال يتبادر إليك المنتدى العالمي للوسطية، حيث أصبح المنتدى 
بالعشرات  ومطبوعات  أدبيات  وكذلك  األجالء  العلماء  من  تحتيه  بنية  يمتلك 
وهي حصيلة مؤتمرات علمية داخلية وخارجية إضافة إلى حضوره العالمي في 

المنتديات واللقاءات وورش العمل التي تُعقد في دول العالم.
ونتطلع  إلى اإلستمرار في نهج التوعية بالمنهج الوسطي وكذلك البناء 

والمراجعة المستمرّة ألدبياتنا ووسائلنا واإلندفاع إلى األمام بعزيمة وقوة 
ألننا أصبحنا نقف على قاعدة وأرضية صلبة فكريًا وثقافيًا وسلوكيًا 

وكذلك يدعمنا في ذلك رأي عام يؤمن باإلعتدال والوسطية.

األحزاب نباتات زينة في بالدنا وذات والء شخصي

مروان فــاعوري يـروي قصـــة خـالفـه مع اإلخوان المسلمين
كان هناك معارضة كبيرة لتأسيس حزب جبهة العمل اإلسالمي من التيار المتشدد داخل اإلخوان

14 قيدًا وضعتها جماعة اإلخوان لتأسيس الحزب أهمها تحديد األمين العام والمكتب التنفيذي
المقاطعة لالنتخابات كانت هروبًا للكهوف .. وصراع وتصفيات داخل أجنحة اإلخوان انتهت باستقالتنا

أسسنا حزب الوسط اإلسالمي ردًا على قول قوجك من خرج من الفتة اإلخوان لن تقوم له قائمة
قيادات أمنية وسياسية أصرت على أن تدير األمور بالريموت كونترول في حزب الوسط ورئيس الحكومة انقلب علينا

مجلس “التعاون الخليجي” في ظل األزمة .. هل نحن على مشارف

حرب عربية باردة
جاء تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 ردًا على الثورة اإلسالمية 
الوقت  المجلس في ذلك  اإليرانية، وجاءت فكرة  العراقية  والحرب  إيران  في 
تتويجا لمفهوم األمن الجماعي، بمعنى أن أي اعتداء على دولة خليجية يعتبر 
الواليات  قيام  المجلس  تأسيس  ورافق  الخليج،  لسائر منظومة دول  تهديدا 
المتحدة بنشر ما سمي في ذلك الوقت قوات االنتشار السريع بهدف حفظ أمن 
الخليج. غير أن مجلس التعاون الخليجي الذي جاء لمعالجة التهديدات األمنية 
سرعان ما أخذ ايضا شكل المنظمة إلرساء التعاون االقتصادي والسياسي لهذه 
الدول المتشابهة من حيث األنظمة الحاكمة، فجميعها دول ريعية تعتمد على 
النفط وعلى عالقة مع الواليات المتحدة ركيزتها األمن أي أمن النفط الذي 
ينظر إليه كعصب االقتصاد العالمي الذي ال تسمح الواليات المتحدة ألي قوة 

في العالم السيطرة عليه.

للكويت  العراقي  الغزو  أمام  عاجزا  وقف  الخليجي  التعاون  مجلس  أن  والحق 
في الثاني من آب 1990 وكان ال بد من دخول تحالف دولي بقيادة الواليات 
الخليج  أمن  أوال ولردع أي قوة تفكر باالعتداء على  الكويت  المتحدة لتحرير 
ثانيا. وعلى الرغم من تشكيل قوات درع الجزيرة إال أن القوة التي تمكنت من 
الحفاظ على أمن الخليج هي الواليات المتحدة األمريكية. بالمقابل لم تتمكن 
هذه المنظومة من تسوية الخالفات الخليجية الداخلية وهو ما ظهر جليا في 
األزمة مع قطر عندما قامت ثالث دول من مجلس التعاون الخليجي بفرض 

حصار عليها.

والالفت أن محاوالت السعودية الحتواء قطر لتتبنى األخيرة سياسة خارجية 
وفقا لألولويات السعودية وفشل هذا التوجه قد فاقم من الخالفات الخليجية 
وبدا واضحا أن المجلس كان بمثابة مظلة للوصاية السعودية على بقية دول 
الخليج، وهو أمر لم تعد بعض الدول االعضاء ترغب باستمراره حتى لو أفضى 
ذلك إلى تقويض المجلس برمته. وما من شك أن الوساطة الكويتيه لتذليل 

الصعاب التي تقف في طريق التئام المنظومة مرة أخرى تتبخر تدريجيا على 
نيران الرفض السعودي- اإلماراتي والرفض القطري من جانب آخر للمطالب 

المفروضة عليه.

وعلى ضوء ما سبق
 نقترح السيناريوهات التالية. أوال، البقاء السياسي الرمزي للمجلس كإطار عام 
تحتفظ بموجبه كل الدول بعضويتها لكن دون أن يكون هناك حل لمشاكل 
ليست  األزمة  فحل  الخليجية.  القطرية  األزمة  حل  ودون  بنيته  في  متأصلة 
متطلبا لبقاء المنظمة على اعتبار أن الدول االعضاء هي دول ذات سيادة لها 
سياسات مختلفة بحيث ال تستطيع أي دولة فرض رأيها السياسي على بقية 
الدول. بمعنى لن يتعدى المجلس كونه هوية خليجية لهذه الدول التي تتشابه 

كثيرا من حيث النظام السياسي الريعي.

الثاني يرتبط بحل األزمة القطرية، وهنا يمكن الحديث عن بقاء  السيناريو 

نأخذ  أن  علينا  وهنا  الخليج،  لدول  واجهة  تعتبر  اقليمية  كمنظمة  المجلس 
بالحسبان العامل الخارجي وهنا الحديث عن رغبة الواليات المتحدة في االبقاء 
البرتوكولي  الخليجي  المجلس لكن من دون سلطة  فعلية. فالتماسك  على 
يساعد الواليات المتحدة في ايجاد جبهة عريضة للتصدي للمشاريع اإليرانية 
قد  القطرية  األزمة  حل  من  الرئيسية  األطراف  تمكنت  ما  وإذا  االقليم.  في 
إلى  للوصول  الخليجية  الروابط  إلى دينامية تساهم في تعزيز  يفضي ذلك 
التوافق على بعض االليات لمواجهة التهديدات لإلقليم طبعا ليس وفقا لوجهة 

نظر الدولة المهيمنة فقط.

حاليا  فالمجلس  أبيه.  بكرة  عن  المجلس  بتفكيك  يرتبط  الثالث  السيناريو 
مقسوم إلى محورين: سعودي- اماراتي- بحريني يقابلة محور قطر الذي يقف 
معها عمان بحيادها والكويت بوساطتها. وقد يكون سيناريو االنقسام مقدمة 
ونواة لحرب باردة عربية جديدة تنضم اليها دول عربية أخرى مثل مصر بجانب 
الباردة أن تجر قدم دول أخرى وهنا  الحرب  السعودية. ومن شأن مثل هذه 

الحديث عن قدرة إيران على استغالل االنقسامات العربية والخليجية.
على  فقطر  القطرية،  األزمــة  هو  األهــم  العامل  فإن  باختصار، 
اإلخوان  تجاه  الخارجية  بالسياسية  مختلفة  رؤية  لها  المثال  سبيل 

المسلمين وتركيا، وال يمكن لها القبول بالشروط السعودية القاسية 
قادمة  لسنوات  األزمة  استمرت  ما  وإذا  بسيادتها.  التفريط  دون 
وإذا ما قامت قطر باستدارة استراتيجية فإنه من الصعوبة بمكان 

الحديث عن بقاء مجلس التعاون الخليجي بالشكل الذي نعرفه وقد 
يتم استبداله بتعاون ثالثي يضم السعودية واالمارات والبحرين. بكلمة، 
ستساهم االزمة القطرية بشكل كبير في تحديد مستقبل مجلس التعاون 

بالدرجة  الجماعي  األمن  لتحقيق  جاءت  كمنظومة  الخليجي 
األولى.

    -م. مروان الفاعوري

    - د.حسن البراري

منظومة مجلس التعاون لم تتمكن  من منع نشوب الخالفات الخليجية الداخلية
التماسك الخليجي البروتوكولي يساعــد أمريكا على التصدي للمشاريع اإليرانية
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أيلول  بدأ في  أن  بعد  أيضا،  العين  تتذوقها  انما  القهوة ال تشرب  القرعان  احمد  االردني،  الفنان  لدى 
الماضي، بالصدفة الرسم بالقهوة لينتج مئات اللوحات والشخصيات السياسية والفنية والمشاهير.

بالجامعة  الصباحية في مكتبه  بالقهوة عندما كان يرتشف قهوته  بالرسم   )45( القرعان  بدأ مشوار   
العربية المفتوحة بالكويت والتي يعمل بها كمسؤول لألنشطة الفنية. يقول "كان أمامي بطاقة تحمل 

صورتي، بدأ موضوع الرسم بالقهوة بالصدفة، التقطت قلم الخط العربي وبدأت ارسم بوجهي". 
الجامعات،  والموسيقى في عدد من  للفنون  الذي يعمل مدرسا  الفنان  الفكرة تستهوي  بدأت   بعدها 
أمثال:  الصور بما فيها صور للمشاهير  الحين اصبح يرسم عشرات  ومصمما للمجوهرات، ومنذ ذلك 
األسيرة  و  داروين،  تشارلز  والعالم  رانيا  الملكة  عبداهلل،  الملك  درويش،  محمود  الفلسطيني  الشاعر 

الفلسطينية عهد التميمي، المغنية المصرية أم كلثوم، وغيرها من الشخصيات.
 وعلى الرغم من أن فنانين آخرين يستخدمون القهوة يقول قرعان إن "أعماله بالقهوة مميزة ألنه يرسم 

صورا مُفصلة على أسطح صغيرة جدا".
 حسب ما يقول "استخدم 3 درجات من لون القهوة للرسم، الدرجة األولى وجه القهوة، ثم القهوة نفسها، 
واخيرا رواسب القهوة، ويكمن سر الرسم بالقهوة من خالل اتقان الرسم في أحجام صغيرة تصل في 

بعض األحيان الى 1 سمنتير وتحتاج الى 8 ساعات من العمل".
 يعرض القرعان في جميع رسوماته داخل منزله في العاصمة عمان، وال يعرضها للبيع، إال انه أصبح 
مؤخرا يبيع الرسومات لمن يطلب رسم صورته بالقهوة، ,يطمح مستقبال لعرض جميع اعماله التي تفوق 

المائة في معرض فني.
 "لما ارسم اتعامل مع ذائقة الطعم اشرب من الفنجان قبل الرسم افكر هذه الذائقة بالطعم والبصر كيف 

تنحت من القهوة رسمة بعد دمجها مع الماء لتعطي أشكال جميلة".
 تتلمذ القرعان في العراق على يد شيخ الخطاطين العراقيين خليل الزهاوي عام 1998، ويجمع بين 
الموسيقى )عزف العود( وموهبة رسم الخط العربي مما جعله يمزج بين الموسيقى والرسم، يقول "اعزف 

باليد اليسرى وارسم في اليمنى مما يستدعي حالة ابداعية تنعكس على الرسومات".
 "موهبتي بالخط العربي ساعدتني في الرسم تطورت عندما بدأت ارسم اكثر من مره، بدأت اتمرن اكثر، 

استخدم احيانا الخشب، واالواني وقاع صحون الفناجين أو أكواب القهوة للرسم".
 

وقال الفنان "استخدام القهوة مع كميات متنوعة من الماء يخلق درجات مختلفة من نفس اللون للرسم 
على األسطح مثل الصحون، والمجوهرات، القالئد والحلق، أما بخصوص كتابة الخط العربي بالقهوة 

استخدم اقالم مثل البوص وهو قلم خشبي".
 اكتشف القرعان العالقة بين العزف والخط العربي في العراق ثم تعلم العزف على الة العود، ويقول "كنت 
أخطط وأسمع الموسيقى واكتشفت ان الخط يتغير كلما تغيرت الموسيقى ثم اكتشفت أن كل مقام 

موسيقي ينسجم مع نوع معين من الخطوط".
 القت اللوحات التي يعرضها القرعان على صفحته على الفيس بوك استحسان المتابعين، بينما يرى 
مختصون وناقد فنيون أن القرعان استطاع القيام بشيء مميز من خالل تطوير مهاراته في الخط العربي 

للرسم على القهوة.
 عميد كلية الفنون في جامعة الزرقاء الخاصة، د.حسني أبو كريم، يرى أن القرعان "استطاع السيطرة 
على الشكل، وبفترة قصيرة استطاع تجاوز األخطاء التي رافقته منذ بداية الرسم، ولديه قدرة على 
التقاط الشخصية وتوظيف أحداث سياسية وعكسها على الرسم مثل رسم عهد التميمي التي شغلت 

الرأي العام العالمي".
 وحسب ابو كريم "للقهوة امكانية واسعة بالرسم تستطيع من خاللها إنتاج درجات من اللون، وهذا يحول 

الرسم أشبه بالرسم الجرافيتي، وجربت القهوة كثير في الرسم، لكن ما ميز القرعان أنه بدأ توظيف 
القهوة في كتابة الخط العربي، ثم انتقل للبروترية ومن هنا جاءت خصوصيته".

 وبسبب ولعه بالخط العربي والموسيقى أنشأ القرعان "جمعية الخط العربي والمقام الموسيقي"، تجمع 
بين الخطاطين والموسيقيين في مكان واحد، وقال إن حلمه هو إنشاء مركز يعلم الموسيقى والخط معا.

 انواع المقامات والخطوط تنسجم سوية مثال "مقام البيان ينسجم مع خط الرقعة من حيث البساطة 
والشعبية في حين أن خط النسخ ومقام الراست ينسجمان من حيث الطرب".

 يقول الشاعر الفلسطيني محمود درويش في القهوة "فنجان القهوة األول، هي مرآة اليد"، شعر جسده 
الفنان القرعان عندما حول المشروب الصباحي الى لوحات فنية، ومرآة للواقع يرسم من خاللها شخصيات 

سياسية وفنية وتاريخية أثرت في العالم.

القهوة.. مزاج وفن تتذوقه العين 
    - محمد العرسان 

ربما ال يتذكر الجمهور العريض المتابع للفن والسينما اسم 
للسينما في  الدولي  القاهرة  بجائزة مهرجان  الفائز  الفيلم 
دورته الـ40، لكن الجميع يتذكر أزمة حفل ختام المهرجان، 
التي أقيمت في 29 نوفمبر الماضي، والتي أثارها »فستان« 
الفنانة المصرية رانيا يوسف، الفستان الذي قادها لتتصدر 
التحقيق  إلى قاعات  التواصل االجتماعي كما قادها  مواقع 
أمام النيابة العامة المصرية بعد اتهامها بـ«الفسق والفجور 
دعوات  رفعوا  الذين  المحامين  بحسب  الرذيلة«،  ونشر 

قضائية ضد الممثلة.
السينمائي  القاهرة  ومنذ ظهورها في حفل ختام مهرجان 
المصرية  االعــالم  وسائل  بعض  شبهته  بفستان   2018
بـ«البيبي دول«، لم تسلم رانيا يوسف من تعليقات نجوم 
المجتمع وردود أفعالهم على الواقعة، األمر الذي لم يقتصر 
نجوم  إلى  وصل  بل  فقط،  مهنتها  وأبناء  الفنانين  على 
وأيضا  المصري،  البرلمان  وأعضاء  األعمال  الرياضة ورجال 
الثاني، كما أوصلتها  البابا تواضروس  إلى بابا اإلسكندرية 
عالمي  فيلم  في  دور  ألداء  ترشيحها  إلى  الفستان  أزمــة 

بهوليود.
 فستان يقود إلى النيابة:

مهرجان  ختام  في  بالمايوه  يوسف  »رانيا  عنوان  وتحت 
القاهرة السينمائي« تناولت وسائل االعالم المصري ظهور 
بفستان  المهرجان  ختام  حفل  في  يوسف  رانيا  الممثلة 
أسود اللون شفاف أشبه بـ«المايوه أو البيبي دول«، مشيرة 
مواقع  رواد  جدل  أثــارت  المصرية  الممثلة  إطاللة  أن  إلى 
التواصل االجتماعي، لكنها مجرد ساعات وتحول األمر إلى 
دعوة إلى نشر الرذيلة، حيث قام عدد من المحامين برفع 
دعاوى قضائية ضد الممثلة يتهمونها بالقيام بفعل فاضح، 
ومن بين هؤالء المحامين كان المحامي سمير صبرى، الذي 
تقدم ببالغ لمكتب النائب العام المصري اتهم فيه »يوسف« 
بانها ارتكبت جريمة الفعل العلني الفاضح واإلساءة للمرأة 
المصرية، ثم توالت بعد ذلك العديد من البالغات المماثلة 

ضدها.

المهن  ــة  ــاب ــق ن
التمثيلية: تصرف غير مسؤول

وعقب اثارة األزمة واتخاذ ها منحنى أبعد من مواقع التواصل 
االجتماعي، أصدرت نقابة الممثلين المصرية، بيانا، اعتبرت 
فيه أن ما حدث يعد تجاوزًا وتصرًفا غير مسؤول من الفنانة 

رانيا يوسف، بعد تسببها في موجة سخط بسبب فستانها.
ضيفات  بعض  عليه  بدت  الذي  المظهر  »أن  البيان:  وقال 
وطبائعه  وقيمه  المجتمع  تقاليد  مع  يتوافق  ال  المهرجان 
األخالقية، األمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة 

عن سلوك أعضائها«.
وتابع: »رغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا 
تجاه  العامة  مسئوليتهم  إدراك  بالفنانين  نهيب  فإننا 
مع  بالتحقيق  النقابة  ستقوم  ولذلك  فنهم،  تقدر  جماهير 
من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، 
العليا  اإلدارة  مع  بالتنسيق  ذلك  تكرار  عدم  تضمن  حتى 

للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية«.
أن  اعتبر  الذي  الفني  للوسط  البيان كان صادمًا  لكن هذا 
دور نقابة الممثلين هي الدفاع عن حرية الفنان ال الهجوم 
البيان،  صيغة  من  الغاضب  الفعل  رد  مع  وتماشيًا  عليه، 
تراجعت نقابة المهن التمثيلية وأصدرت بيانًا آخر، أعربت 
فيه عن »انزعاجها من التصعيد غير المبرر لسلوك جانبه 
رأت  الذى  األمر  وهو  النقابة  عضوات  إحدى  من  الصواب 
النقابة معالجته داخل البيت النقابي وفى إطار مهني يضمن 
عدم تكراره، وذلك تكريسًا للتوازن بين الحرية الشخصية 
والمصلحة العامة المتمثلة فى الصورة المشرفة للفعاليات 

الثقافية المهمة التي ترعاها الدولة المصرية«.
أحد  تحويل  أن  األخير،  البيان  في  النقابة،  اعتبرت  كما 
جنائية  بتهم  القضاء  إلى  يوسف-  رانيا  الممثلة  أعضائها- 
هو أمر شديد الخطورة وال يتناسب مع الفعل غير المقصود 
الذى  الحرية  مناخ  إلى  أنه يسئ  إدانته، كما  والذى سبقت 
مقاومة  إلى  يسعى  مجتمع  فى  دائرته  توسيع  إلى  نسعى 
التطرف واإلرهاب، وتعلن النقابة إنه اضطالعًا منها بدورها 
فى حماية أعضائها سوف ترسل فريًقا من المحامين للدفاع 

عن أى عضو يقدم إلى محاكمة جنائية أو تأديبية«.

فستان رانيا يوسف تحت قبة البرلمان:
النواب  إلى مجلس  اتسع نطاق األزمة حتى وصل  وسريعا 
حساسين،  سعيد  البرلماني  النائب  أعلن  بعدما  المصري، 
على  الدكتور  البرلمان  لرئيس  إحاطة  طلب  تقديمه 
عبد  إيناس  المصرية  الثقافة  وزيرة  الستدعاء  عبدالعال، 
ختام  حفل  يوسف  رانيا  الفنانة  حضور  بسبب  الــدايــم 
مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بلبس اعتبره الكثيرون 

»فاضحًا«، وفقا لما قاله حساسين.
من جانبه، تضامن البرلمانى محمد أبو حامد، عضو مجلس 
النواب المصري، مع رانيا يوسف، عقب الهجوم عليها، معلنًا 

رفضه لتقديم نائب بطلب إحاطة حول األزمة.
تقدم  النواب  مجلس  أعضاء  أحد  أن  »سمعت  حامد:  وقال 
رفضي  وأعلن  الفستان،  قصة  بخصوص  إحاطة  بطلب 
الكامل واستيائي بل وأشعر بالحرج من تقديم نائب بمجلس 
النواب طلب إحاطة بهذا الخصوص وأرى أن مثل هذا األمر 

يسيء لمجلس النواب بل ويسيء للدولة المصرية”.
نجم الزمالك: »هتنزلوا معاها القبر؟«

كما علق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام 
االنجليزي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الكروي الحالي، 
طال  الــذي  الهجوم  على  بتوتير،  الشخصي  حسابه  عبر 
»يوسف«، معتبرا أنه ليس من حق المهاجمين أن يحاسبوها 

على مالبسها. 
جدا  يوسف وحش  رانيا  »فستان  تويتر:  على  ميدو،  وكتب 
بصراحة بس انتوا مالكوا هو عريان وال أل؟ هتنزلوا معاها 
القبر تتحاسبوا؟ واهلل واهلل واهلل ٧٠ ٪ من اللي هاجموها لو 

شافوها هيبوسوا إيديها ورجليها كمان!!«.
◄ بابا اإلسكندرية يعلق على أزمة الفستان:

وانضم البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك 
أثير حول  ما  المعلقين على  قائمة  إلى  المرقسية،  الكرازة 
»رأي  لبرنامج  حــواره  خالل  يوسف،  رانيا  الفنانة  فستان 
عام« على قناة »TeN« الفضائية المصرية، قائاًل: »إنه قرأ 
التي  الفنانات،  إحدى  أزمة بسبب مالبس  الجرائد عن  في 
أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي«، مشيرًا إلى 
أن المالبس حرية شخصية، وليس لنا حق أن نتحدث في 

هذا األمر.

صحف عالمية تتناول األزمة
تحدثت  حيث  المحلي،  ــالم  اإلع الفستان  أزمــة  وتخطت 
صحيفة »ديلى ميل« االنجليزية عن الفنانة الشابة، وذكرت 
كما  القاهرة،  بمهرجان  األخيرة  مشكلتها  تفصيلى  بشكل 
عرضت الصحيفة اتهام رانيا بـ«الفحش العلنى«، موضحة 
أن الممثلة الشابة قد تواجه عقوبة السجن بعد أن ظهرت 

على السجادة الحمراء مرتدية ثوبًا شفاًفا يُظهر ساقيها.
إلى  عقابها  يصل  قد  رانيا  تهمة  أن  ميل”  »ديلى  وذكرت 
إدانة  الواقعة، وواقعة  إدانتها، رابطة بين  إذا تمت  السجن 
إلى  2016 إلشارته  عام  الفحش فى  بتهمة  روائى مصرى 

الجنس والمخدرات فى روايته.
أزمة الفستان أوصلتها إلى هوليود 

الحدود  القضية  وتخطي  المتواصل،  الجدل  هذا  وعقب 
رانيا يوسف  الفنانة  تلقت  العربية،  والبالد  لمصر  الواقعية 

عرضًا للمشاركة في فيلم عالمي في هوليود.
وأكدت يوسف هذا النبأ قائلًة إنها تلقت بالفعل اتصااًل من 
منتج سلسلة أفالم حرب النجوم عارضا عليها االشتراك في 

الرفض  أو  الموافقة  أجلت  ولكنها  الجديد،  فيلمه  بطولة 
حيث طلبت إرسال نسخة العمل لقراءتها ثم تبدأ في 
تحديد موقفها، مضيفًة: »هذه ليست المرة األولى التي 
أجنبية، فسبق  أفالم  بالعمل في  أتلقى فيها عروضا 

وقمت بالعمل في السينما اليابانية واأللمانية«.
والفستان  سبيلها..  تخلي  النيابة 

يتصدر من جديد:
ورغم كل هذه األحداث وردود األفعال، قامت النيابة 

سبيل  بــإخــالء  العامة 
بعد  المصرية  الممثلة 

ــع  ألرب استمر  تحقيق 
قام  بعدما  خاصة  ساعات، 

المقدمة  الدعاوى  بسحب  المحامون 
رانيا  الفنانة  فستان  أن  إال  ضــدهــا، 
يوسف، عاد مرة أخرى ليتصدر مؤشرات 
البحث على مواقع التواصل االجتماعي، 
وذلك بعد أن كشف أحد مواقع التسوق 
1490 يورو، وهو ما  بـ  المقدر  سعره 

يعادل 30 ألف جنيه مصرى.
واعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل 
أن هذا السعر مرتفع جدًا على قيمة 
كبيرة  ــات  أزم سبب  ــذى  ال الفستان 

لصاحبته.
جديد  من  يوسف  رانيا  عادت  فيما 
يوم  ظهورها،  إثر  الجدل،  إلثــارة 

الجمعة 21 ديسمبر 2018، في حفل مجلة »دير جيست«، 
بفستان الفت للنظر يشبه الفستان الذي أثار األزمة خالل 

مهرجان القاهرة السينمائي.
وظهرت يوسف، خالل حفل »دير جيست« لعام 2018، التي 
السجادة  على  بالقاهرة،  الكبرى  الفنادق  أحد  داخل  أقيمت 
الحمراء، بفستان أصفر اللون مفتوح عند ساقيها، وترتدي 
تحته شورت قصير من نفس اللون، حيث شبهه رواد مواقع 

التواصل بالفستان الذي قادها إلى النيابة.

     - ياسر أبو جامع

فستان رانيا يوسف.. من التحقيقات 
النيابية إلى النجومية في هوليود

المحطات  مــن  سلسلة   2018 ــام  ع شهد 
مونديال  في  فرنسا  تتويج  من  الرياضية، 
كرة القدم وإحراز ريال مدريد اإلسباني ثالث 
ألقابه تواليًا في دوري أبطال أوروبا ومونديال 
األندية، وعودة الصربي نوفاك دجوكوفيتش 

لصدارة كرة المضرب.

فرنسا بطلة العالم

أحرز المنتخب الفرنسي لكرة القدم لقب كأس 
على  بفوزه  تاريخه،  في  الثانية  للمرة  العالم 
ملعب  تموز/يوليو على   15 في   2-4 كرواتيا 
لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو. توج 
المونديال بمباراة نهائية هي األكثر من حيث 
1966، يوم  انكلترا  عدد األهداف منذ نهائي 
الوحيد  لقبه  الثالثة«  »األســود  منتخب  أحرز 

بفوزه على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد.

الشاب  »الديوك«  منتخب  صفوف  في  تألق 
وأنطوان  بوغبا  بول  مبابي،  كيليان  من  كل 
أتم في كانون األول/ الذي  غريزمان. مبابي 

ديسمبر 2018 عامه العشرين، لم يكن قد ولد 
بعد يوم تتويج بالده بلقبها األول على أرضها 
من  اآلالف  عشرات  شأن  شأنه   ،1998 عام 
المشجعين الذين ملؤوا شوارع باريس والمدن 
على  اللقب  تحقيق  ليلة  الكبرى  الفرنسية 
حساب منتخب كرواتي قاده لوكا مودريتش، 
وبلغ المباراة النهائية للمرة األولى في تاريخ 

بالده.

ثالثية ريال مدريد في دوري األبطال

ليفربول  على  اإلسباني  مدريد  ريال  تغلب 
التي  النهائية  المباراة  في   1-3 اإلنكليزي 
أيار/مايو،   26 في  كييف  في  بينهما  أجريت 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  بلقب  ليحتفظ 
بقيادة  تواليًا،  الثالث  للموسم  القدم  لكرة 

مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

عزز ريال رقمه القياسي بلقبه األوروبي الثالث 
عشر، قبل أن يودع بعد أيام زيدان الذي اختار 
الرحيل عن النادي، قبل أسابيع من وداع اسم 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  هو  آخر  بارز 
والذي  مرات،  خمس  العالم  في  العب  أفضل 
نحو  مقابل  اإليطالي  يوفنتوس  إلى  انتقل 
ثالث  بلقب  العام  لينهي  يــورو،  مليون   100

تواليًا في مونديال األندية.

خروج مورينيو من مانشستر يونايتد

الفنية  اإلدارة  رأس  على  ونصف  موسمين  بعد 
المدرب  خــروج  شكل  الحمر«،  لـ«الشياطين 
الضيق  الباب  من  مورينيو  جوزيه  البرتغالي 
لملعب أولد ترافورد أحد أبرز األحداث الرياضية 

في الشهر األخير من العام.

اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  نادي  إدارة  أعلنت 
في 18 كانون األول/ديسمبر إقالته على خلفية 
عاند   .1990 منذ  للفريق  محلية  بداية  أســوأ 
البرتغالي حتى األيام األخيرة من شغله المنصب 
مــدرب جدير  يبحث عن  يونايتد  يــزال  ال  الــذي 
بملئه منذ اعتزال »السير« األسكتلندي أليكس 

فيرغوسون عام 2013.

الالعبين،  مع  خالفات  دفاعي،  تكتيكي  أسلوب 
لم  الصحافيين...  مع  توتر  ــإلدارة،  ل انتقادات 
يترك البرتغالي البالغ 55 عامًا بابا لالنتقادات إال 
وفتحه على نفسه، في وقت كانت النتائج على 

أرض الملعب من سيئ إلى أسوأ.

اتخذ يونايتد القرار، وأوكل المهمة إلى مهاجمه 
السابق النروجي أولي غونار سولسكاير بشكل 
الموسم، مانحًا نفسه أشهرًا  موقت حتى نهاية 
إضافية للبحث عن مدرب دائم يتردد على نطاق 
يكون  قد  أنه  الصحافية،  التقارير  واسع بحسب 

األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام.

صالح نجم إنكلترا

في  يكن  لم  ما  صالح  محمد  المصري  حقق 
إلى  اإليطالي  روما  من  انتقاله  بعد  الحسبان 
في   .2017 صيف  في  اإلنكليزي  ليفربول 
أبدع  اإلنكليزي،  النادي  مع  األول  موسمه 
دفاعات  ــرق  وخ عــامــًا،   26 البالغ  المهاجم 
الخصوم بالطول وبالعرض، قبل أن يجد في 

الشباك صديقة وفية حاضنة لكراته.

مع كل هدف ولمحة، كان اسمه يصدح بصوت 
أعلى في ملعب أنفيلد. تفوق إبن قرية نجريج 
على العبين نشأوا في أبرز أكاديميات المواهب 
الكروية، وهيمن على الجوائز الفردية في أحد 
أبرز دوريات كرة القدم العالمية. اختير أفضل 
العب للموسم، وأفضل هداف في البريمرليغ 
مع 32 هدفًا )رقم قياسي لدوري إنكليزي من 

38 مرحلة(.

قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 
على  مباراة  في  مدريد  ريال  أمام  يخسر  أن 
خاللها  تعرض  كييف  في  األولمبي  الملعب 
لعرقلة مشؤومة من سيرخيو راموس، كلفته 
إصابة بالغة في الكتف ومشاركة غير موفقة 
مونديال  نهائيات  في  الفراعنة  منتخب  مع 

روسيا.

الترجي اإلفريقي والعين العالمي

أظهرت أندية كرة القدم العربية قدرتها على 
هذا  ودولية  قارية  مسابقات  في  المنافسة 
العام، بدأت مع بلوغ الترجي التونسي واألهلي 
المصري نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، 
على  تونسية  انتهت  حماسية  مواجهة  في 
ملعب رادس، بفوز الترجي إيابا -3صفر بعد 

تأخره 1-3 ذهابا في برج العرب.

البيضاوي  الرجاء  توج  نفسه،  المنوال  على 
للمرة  اإلفريقي  االتحاد  بلقب كأس  المغربي 
فيتا  حساب  على  وذلك  تاريخه،  في  الثانية 
أرضه  على  ذهابًا  بفوزه  الكونغولي،  كلوب 

-3صفر وخسارته إيابا 3-1.

الجوية  القوة  توج  اآلسيوي،  الصعيد  وعلى 
الثالثة  للمرة  االتحاد  كأس  بلقب  العراقي 
تواليًا، بينما فشل آخر ممثل للعرب في دوري 
عتبة  تخطي  في  القطري،  السد  األبــطــال، 

بيرسيبوليس اإليراني في نصف النهائي.

األول/ كانون  في  األكبر  المفاجأة  وتحققت 
ديسمبر، ببلوغ العين اإلماراتي نهائي كأس 
العالم لألندية على أرضه، بعد تخطي عتبة 
النهائي،  ربع  في  الترجي  مثل  كبيرة  فرق 
كوبا  مسابقة  بطل  األرجنتيني  باليت  وريفر 
بركالت  النهائي  نصف  في  ليبرتادوريس 
الترجيح، قبل السقوط أمام ريال مدريد في 

النهائي 4-1.

خماسية هاميلتون في الفورموال وان

على  هاميلتون  لويس  البريطاني  سيطر 
وان،  للفورموال  العالم  بطولة  مراحل  معظم 
وفاز في 11 سباق جائزة كبرى من 21، لينهي 
الموسم متوجًا بلقبه العالمي الخامس، معاداًل 
قاد  فانجيو.  مانويل  خوان  األرجنتيني  رقم 
33 عامًا، مرسيدس  العمر  البالغ من  السائق 
إلى لقب الصانعين أيضًا، ليحافظ الفريق على 
الخامس  للعام  والصانعين  السائقين  ثنائية 

تواليًا.
في  أفضل  أداء  يقدم  أن  هاميلتون  تعهد 
يكون  أن  يتوقع  والــذي  المقبل،  الموسم 
فيراري  سائق  أيــضــًا،  فيه  األبــرز  منافسه 
لقبه  عن  الباحث  فيتل  سيباستيان  األلماني 

العالمي الخامس، واألول منذ عام 2013.

عودة دجوكوفيتش إلى الصدارة 
العام  دجوكوفيتش  نوفاك  الصربي  أنهى 
كرة  لالعبي  العالمي  التصنيف  صــدارة  في 
في  نوعي  إنجاز  بعد  المحترفين،  المضرب 
النصف الثاني من الموسم بالتقدم من المركز 
السنة بشكل  31 عاما  البالغ  الالعب  22. بدأ 
سيئ بالخروج من بطولة أستراليا المفتوحة، 
والغياب إلجراء جراحة طفيفة لمعالجة إصابة 
في  مذهلة  بقوة  الصربي  عاد  المرفق.  في 
ببطولتي  وتــوج  العام،  من  الثاني  النصف 

ويمبلدون اإلنكليزية وأميركا المفتوحة.

بطولة  نهائي  في  الغاضبة  سيرينا 
أميركا المفتوحة 

خرجت األميركية سيرينا وليامس عن طورها 
في المباراة النهائية لبطولة الواليات المتحدة 
المفتوحة لكرة المضرب في الثامن من أيلول/

لقبها  إلى  فيها  تسعى  كانت  والتي  سبتمبر، 
رقم  لمعادلة  الكبرى  البطوالت  في   24 الـ 
المباراة ضد  األسترالية مارغريت كورت. في 
األميركية  تجادلت  أوساكا،  ناومي  اليابانية 
مرارًا مع الحكم الرئيسي البرتغالي كارلوس 
إنه  قال  ما  خلفية  على  عاقبها  الذي  راموس 
تلقي نصائح من مدربها )في المدرجات( خالل 
 ،2-6 اليابانية  لصالح  اللقاء  انتهى  المباراة. 
في  ولبالدها  األول  الكبير  لقبها  لتحرز   4-6

بطوالت »الغراند سالم«.

الرياضة تقرّب بين الكوريتين

التي  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة  شهدت 
الجنوبية  الكورية  تشانغ  بيونغ  استضافتها 
في شباط/فبراير، مشاركة الجارين اللدودين 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بفريق نسائي 
موحد في رياضة الهوكي على الجليد. شكلت 
الرياضة أحد أوجه التقارب بين البلدين اللذين 
ال يزاالن في حالة حرب منذ انتهاء النزاع في 

شبه الجزيرة الكورية عام 1953.

الزعيم  بين  قيمة  لقاءات  إلــى  أدى  تقارب 
والرئيس  جونغ-أون  كيم  الشمالي  الكوري 
الكوري الجنوبي مون جاي-إن، فضاًل عن لقاء 
تاريخي بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس 

األميركي دونالد ترامب في سنغافورة.

اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  التجربة  تكررت 
التي أقيمت في إندونيسيا في آب/أغسطس، 
مع مشاركة الكوريتين بفريق موحد في عدد 
عزمهما  البلدان  أعلن  كما  المنافسات،  من 
التقدم بطلب ترشيح مشترك الستضافة دورة 

األلعاب األولمبية الصيفية عام 2032.

2018 عام األحداث الرياضية الكبرى

عن موقع
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المخابرات خطفت الشعب
الصحافة بقيت صاحبة جاللة

يسجل لعمدة عمّان االسبق عمر المعاني انه صاحب  
مشروع “عنونة”، عمان الذي نجح  باطالق أرقام على 
المواقع  البحث عن  الشوارع األردنية لتيسير عملية 

واألشخاص.
فالتطور الذي شهدته عمان خالل وقت قياسي، جعل 
مهمة االستدالل على عناوين أحيائها أمرًا شاقًا، لكون 
المدينة افتقرت للتخطيط في معظم مراحل تطورها 
أن تتوسع بصورة الفتة لتضم مناطق جديدة  قبل 

قبل 3 أعوام.
وصول  تسهيل  في  “العنونة”  مشروع  أسهم  لــذا 
الخدمات لسكان المدينة واالستدالل على العناوين، 
بعدما غّطى على العشوائية واالرتجالية التي حكمت 
للتمسك  المواطنين  دفــع  مما  شوارعها،  تسمية 
يرفع  منهم  كثير  وبات  الشعبية،  الشوراع  بأسماء 

شعار “شوارع عمان ليس لها من اسمها نصيب”.
 

خالف الرأي والشعب
الرابط  يعتبر  الذي  الشارع  ظل  قريب،  عهد  وحتى 
األردنية،  الجامعة  فيه  وتقع  للعاصمة،  الرئيسي 
الصحفية، ألن  األوساط  الجدل في  يشكل حالة من 
على  تقع  ومطابعها  األردنية  الصحف  جميع  مقر 
جنباته. وفي الوقت الذي أصرت فيه “الرأي”، كبرى 
الصحف المحلية على أن الشارع يحمل اسمها، كانت 
صحيفة “الشعب” تؤكد أن الشارع باسمها، فيما ظن 
الناس أن اسم الشارع هو “الصحافة”، رغم أن االسم 

الحقيقي له هو “الجامعة”.
من  واسعة  مساحة  على  األردنية  الجامعة  المتداد 
شارع  باسم  عرفوه  الناس  ولكن  ضفتيه،  إحــدى 
“الصحافة” لوقوع أغلب الصحف األردنية على جوانبه.

الوزراء  التي تروى على لسان رئيس  الطرائف  ومن 
السابق عبدالرؤوف الروابدة، أثناء وصف عنوان منزله 

أنه يسكن خلف “الشعب” وأمام “الرأي” ويطل على 
“الدستور”!

أمانة  قامت  أن  إلى  الحال،  هذا  على  األمور  وبقيت 
إلى  “الجامعة”  من  الشارع  اسم  واستبدلت  عمان 
“الملكة رانيا العبداهلل”، أما اسم “الشعب” فذهب إلى 
مما  العامة،  المخابرات  به مبنى  يوجد  الذي  الشارع 
يوحي للبعض أن أهم دائرة أمنية في البالد اختارت 
هذا االسم في محاولة لخلق انطباعات ايجابية عن 
الدور الذي تضطلع به المخابرات في خدمة الشعب. 
سبق أن أطلقت الدائرة موقعًا لها على شبكة اإلنترنت 
إلضفاء لمسة حضارية على عملها وخصص الموقع 
على  واالجابة  المواطنين  استفسارات  على  للرد 
طلباتهم، وأصبح “اإلنترنت” أقصر الطرق الموصلة 
بشارع  المرور  يريد  ال  لمن  المخابرات  ــرة  دائ إلى 

“الشعب”.
 

أسماء ذات عالقة
وتتكرر القصة ذاتها مع أضخم الشوارع التجارية في 
عمان، ففي الوقت الذي أطلقت عليه الحكومة اسم 

رئيس الوزراء الراحل وصفي التل، اليزال المواطنون 
يسمون الشارع بـ “الغاردنز”، وهو اسم أجنبي لمطعم 
عريق كان موجودا في نفس المكان. وينطبق الحال 
اسمه  أخــذ  ــذي  ال الشهير،  »الريمبو«  شــارع  على 
أغلبية  يعرف  وال  عمان،  في  للسينما  دار  أقدم  من 
اسم  هو  الشارع  لهذا  الرسمي  االسم  أن  األردنيين 
الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، رغم كل الحمالت 
بأسماء  المواطنين  لتعريف  المكلفة،  اإلعالمية 

الشوارع.
التي  هي  األخــرى،  والبلديات  عمان  أمانة  أن  ورغم 
تتولى تسمية الشوارع في المدن والقرى، والتي غالبًا 
خاصة  محلية  أو  وطنية  لمناسبات  تخليدًا  تكون  ما 
اإلسالمية  الهوية  على  وتأكيدًا  األردنية،  بالمدن 
معرفة  في  فعاًل  يعانون  الناس  أن  إال  والعربية، 
أن  إلى  السببب  ويعود  لمدنهم.  الحقيقية  األسماء 
أسماء شوارع عمان تطلق دون وجود أي عالقة تجمع 
في  يقام  الذي  النشاط  طبيعة  مع  التسميات  هذه 

الشارع أو حتى خصوصيته.
مثل  معارك  أجــواء  من  مستقى  بعضها  أن  لدرجة 

الرماح والسيوف، الرحى والمقالع والمرقب والرماية، 
مثل  جغرافية  طبيعة  ذات  أخــرى  ــوارع  ش وأسماء 
أي  هناك  يكون  أن  دون  والجبال  واألوديــة  السهول 
عالقة بين هذه التسميات وطبيعة النشاط التجاري 

لهذه الشوارع أو مراعاة خصوصيتها.
أغلب  تسمية  على  الغالب  هو  الديني  الطابع  ولعل 
شوارع األردن، إلى جانب أسماء أفراد األسرة المالكة 
اسم  الكبرى  عمان  أمانة  أطلقت  كما  األردن.  في 
“محمد الدرة” على أحد الشوارع تخليدًا لذكرى شهداء 

االنتفاضة الفلسطينية.
وتحمل بعض شوارع عمان أسماء من األهمية الدينية 
ذاتها مثل “مكة” و “المدينة المنورة” و”القدس”. أما 
الشوارع الفرعية فيحمل بعضها أسماء الشهداء وكبار 
اللطرون  مثل  عربية  معارك  وأسماء  الدولة  رجال 

والكرامة، واسالمية مثل حطين ومؤتة.

أسماء تحرج الحكومة
وبالرغم من أن المحاباة واالرتجالية غالبًا ما تحكم 
معايير تسمية الشوارع في عمان، لدرجة أن بعض 

تسمى  السلطة  أصحاب  لبيوت  المحاذية  الشوارع 
من  هذا  أن  إال  مجاملتهم،  إطار  في  آبائهم  بأسماء 
البلد كدولة مع جيرانها، كما حدث في  إحراج  شأنه 
أطلقت  األردن، حيث  التي تقع جنوب  الكرك  مدينة 
بلديتها اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 
مع  األردن  بإحراج  هذا  فتسبب  شوارعها.  أحد  على 
الكويت التي مارست بدورها ضغوطًا على الحكومة 
األردنية إللغاء التسمية، واضطرتها لالعتذار عن هذا 

االستفزاز بحق الكويتيين.
تحمل  الشوارع  من  الكثير  أسماء  تجد  أن  والغريب 
أسماء األبراج مثل: األسد والميزان والقوس، وأخرى 

تحمل اسم الكواكب السماوية مثل عطارد والزهرة.
اعتمادها  يتم  التي  األسس  أن  عمان  أمانة  وتوكد 
فنية،  معايير  بين  ما  موزعة  الشوارع  تسمية  في 
اللغوية والجرس  التسمية السالسة  كأن يراعى في 
الموسيقي، أو أن تكون مؤلفة من مقطع أو مقطعين 
أو محيرة للنطق. كذلك ال بد من  وأال تكون منفرة 
اإلبقاء على األسماء القديمة والمتداولة، وإذا اقتضى 

األمر التغيير يتم كتابة االسم القديم تحت الجديد.
النباتات  أسماء  إطالق  المتبعة  األسس  ومن ضمن   
والكنار  الــورد  وشــارع  الزيتون  شارع  مثل  والطيور 
والبلبل، وتشترط أمانة عمان الحصول على أذونات 
وإجراء معامالت معينة قبل إطالق التسمية على أي 

شارع.
لكن، رغم عمق مضامين بعض أسماء شوارع عمان 
ودالالتها في الذاكرة الوطنية، إال أن أغلبها ال يمت 
يجعلها عصية على  مما  المدينة بصلة،  أهل  لواقع 
المعرفة والتذكر حتى من قبل سكان الشارع ذاته، 
سحريا  حال  “العنونة”  مشروع  من  جعل  الذي  األمر 

للوصول إلى العناوين واالستدالل على أصحابها.

التغيير بدون أن نشعر بذلك، تماما مثلما 
ال نشعر بتلك الزحزحة القارية التي تحرك 
صفائح أرضية تحت أقدامنا فال نشعر بأن 

األرض تتقلص.

مثال..
هذا الفضاء االفتراضي، بعالمه الفيسبوكي 

بمواقعه  أو  االجتماعي  بتواصله  أو  األزرق 
قضى  لحظته،  في  الحدث  لك  تنقل  التي 

على فكرة »الهجرة« ومفهوم »االغتراب«.

لساعات  مرتبط  وأنت  مغتربًا  تكون  كيف 
مع الوطن وأحداثه لحظة بلحظة وبالوقت 

الحقيقي صوتًا وصورة وتفاعاًل؟
»مهاجرًا«  نفسك  تحسب  ان  يمكن  كيف 
إنفعاالت  مــن  تملك  مــا  كــل  فــي  وأنـــت 
ما  حارتك  تشارك  ومشاعر  وأحاسيس 
يحدث فيها عبر ثقب كاميرا صغير مثبت 
في  تشارك  وربما  بل  هاتفك  رأس  على 
مع  وتتمايل  حفل  رقصة  أو  عرس  دبكة 

الراقصين والمحتفلين؟

متطلباتها  بكل  لتنجح  الهجرة  تفعيل 
حيث  الخلف،  إلــى  تلتفت  ال  أن  تقتضي 
في  لكن  وراءك!!  تركتها  التي  الجغرافيا  
تلك  فــإن  المعلوماتية،  التقنية  عالم 

بكل  تتكثف  الثقيل  حملها  بكل  الجغرافيا 
ما فيها على راحة يدك داخل شاشة فائقة 
الجودة كأنك تنظر من خلف نافذة إلى عالم 

يالحقك.

لتكتمل  وضـــروري  مهم  الهجرة  تفعيل 
الجديدة،  األوطان  في  اندماجك  متطلبات 
من  جديدة  ــرة  ذاك وتبدأ  حياتك  وتبني 
الصفر، بعد أن تكون بترت تمدد ذاكرتك 

القديمة..

من هنا، كنت قد قررت قبل فترة ان أقطع 
الذي  التواصل  عن  األدنــى  بالحد  نفسي 
فقمت  للخلف،  المستمر  االلتفات  يشبه 
هاتفي  عن  الفيسبوك  تطبيقات  بشطب 

الذكي، لعلي اكون ذكيا بذلك.

كان  لكنه  بالمرة،  سهاًل  ــر  األم يكن  لم 
نافعا إلى حد بعيد.. في تخفيف حدة دفق 

المعلومات التي كنت أبتلعها بإدمان، صارت 
العمل  ساعات  على  قاصرة  المعلومات 
حاسوبي  خالل  من  الفسبوك  أدخل  حين 
اليوم  في  قليلة  ساعات  وهي  الشخصي، 
قياسا إلى ساعات كانت تسرق مني اليوم 

كله.

قطعت  هل  ذلك؟  بعد  مهاجرا  صرت  هل 
الحدود اآلن؟

الحلم في نومي  ال أعرف بصراحة..ال زال 
أردنيا كأني سأصحو عليه.

بــحــلــمــك...؟  تتحكم  أن  يمكن  كــيــف 
ضبط  تعيد  ان  يمكن  كيف  بذاكرتك..؟ 
من  فيه  مــا  بكل  وجــدانــك  »مصنعية« 

شخوص وأحداث ومعلومات؟

العمل عليها مثل  جار  أخرى..  تلك حكاية 
عبث بال جدوى مع المستحيل.

أردنيًا نومي  في  الحلم  زال  ال   .. مهاجرًا  صرت  هل 

    - مالك العثامنة - بروكسل

الفضاء 
االفتراضي بعالمه 

الفيسبوكي 
قضى على فكرة 

الهجرة ومفهوم 
االغتراب

تمسك المواطنون 
بأسماء الشوراع 

الشعبية، وبات كثير 
منهم يرفع شعار 

“شوارع عمان ليس 
لها من اسمها 

نصيب”.

    - ناصر قمش 


